
F-League 20 maart 2010 

Het voorjaarsseizoen van de F-League is begonnen! Eindelijk, want na een lange winterstop (met alleen zaalvoetbal) 
en de trainingen van afgelopen weken werd het tijd weer eens een officieel potje te spelen. Helaas niet zoals 

gebruikelijk op ons hoofdveld, maar op veld 5 waar gelukkig ook nog gras ligt. 

Het tikspel en de eerste oefening werden als altijd vol overgave uitgevoerd, waardoor veel spelers al enigszins 
vermoeid aan de aftrap van hun openingswedstrijd stonden. Ajax - FC Barcelona en FC Twente - Heracles Almelo 
waren die duels om de eerste punten. Bij beide wedstrijden won het uitspelende team, met respectievelijk 2-4 en 1-3. 

 
Stef ter Halle probeert Tieme Mars uit te spelen! 

 
Mikail Kurt en Jardi Tibbe zijn Damian Meenhuis te slim af! 



 
Inge van der Dussen en Alex van de Werfhorst vieren een doelpunt! 

 
Stan Vrerink (voor eventjes Twentespeler) schiet de bal naar eigenlijke teamgenoot Cas Blankhorst. 

 
Esmeé Pieper in balbezit voor Heracles Almelo. 



 
Een oefening panna's maken: 

Jordy van Munster & Jorn Bessembinder krijgen de bal door de benen gespeeld. 

De laatste duels van speeldag 1 waren Heracles - Ajax en FC Twente - FC Barcelona. Op veld 1 bleek snel dat Heracles 

vandaag een maatje te groot was voor Ajax. De 4-0 overwinning levert hen bovendien de koppositie op, al is dat op 
doelgemiddelde, want FC Barcelona wist eveneens zes punten te halen. 
Vooral die laatste drie punten van Barça werden niet zonder slag of stoot verkregen. De 3-4 zege op FC 
Twente was de spannendste van de dag en misschien was een gelijkspel wel meer op z'n plaats geweest. 

De F-League belooft volgende week in ieder geval een interessant vervolg te krijgen als de koplopers en de nummers 
3 en 4 elkaar voor het eerst treffen! 
Vanaf dan zullen ook de verslagen een ander karakter krijgen. Voortaan zal namelijk iedere speeldag één team in de 
spotlights staan! 

 
Wie is het eerst bij de bal, Stef of Tieme? 



 
Lynn Siero werkt de bal weg voor Daan Stam z'n voeten, terwijl Damian Jordy afschermt. 

 
Een nieuw gezicht: Nick Monie! 



 
"Jordy, ik sta vrij", roept Daan! 

 
Zo vier je een doelpunt! Leidster Gill van de Werfhorst en Lynn! 

 
Met z'n allen op de bal! 



 
Heraclied Jord Evers! 

 
Nieuweling Jasper Kolman, Jord en Jardi. 

 
Mikail worstelt zich vrij uit een kluitje. 


