
F-League 22 mei 2010 

Het had zo spannend kunnen worden op de negende en laatste officiële speeldag van de F-League. Want ALS Heracles 
tweemaal had verloren, en ALS FC Twente of FC Barcelona tweemaal had gewonnen, dan was de stand nog behoorlijk 

op z'n kop gezet. Maar als dit, als dat, daar koop je niets voor! Heracles deed wat het moest doen, minimaal één 
wedstrijdje winnen, en kroonde zichzelf hierdoor tot de verdiende kampioen van dit voorjaarsseizoen! 

 
Esmeé, Cas, Stan, Jord en Jorn gefeliciteerd met jullie kampioenschap! 

Van meet af aan voerde Heracles dit seizoen de ranglijst aan, al werden zij tot en met de vierde speeldag behoorlijk 
op de hielen gezeten door Barcelona. Daarna werd de voorsprong op de concurrentie steeds groter, totdat Twente en 
Barça op de achtste speeldag alsnog gevaarlijk dichtbij kwamen. (Zie de grafiek hieronder!) 

 

FC Twente kwam pas vanaf de derde speeldag echt goed op gang. Evenals Heracles werd er op slechts één dag geen 
punten behaald. Een terechte nummer 2 dus! Had de competitie nog langer geduurd, dan had de titel zomaar naar 
Twente kunnen gaan (let vooral op de stijgende lijn van de laatste speeldagen!). 

FC Barcelona kende een nogal wisselvallig seizoen. In het begin leek de titelstrijd er een te worden tussen hen en 
Heracles, maar een puntloze 4e speeldag gooide helaas roet in het eten. Ook hierna werd er op nog twee dagen geen 
punt gehaald, en dus word je 3e! In veel wedstrijden viel het dubbeltje net de verkeerde kant op, en werd met slechts 
één doelpunt verschil verloren. 
Het wisselvallige uit zich ook in het hoge aantal doelpunten voor (47) en tegen (46). Per saldo +1, terwijl Twente met 
een negatief saldo van 4 als tweede eindigde. 

Het competitieverloop van Ajax was schitterend geweest wanneer alleen het middenstuk meetelde! Tot de 4e 
speeldag stond de teller op 1 punt, om vervolgens op speeldag 7 op 16 punten te staan. Daarmee was het eindtotaal 



bereikt en werd de laatste 2 weken niet meer gewonnen. 
Ajax had gelukkig nog een ander doel, en dat was de penaltybokaal. Met slechts 4 missers, en ruim 95% benutte 
strafschoppen een terechte winnaar! 

 
Winnaars van de penaltybokaal: Alex, Mikail, Jardi, Jasper, Mike en Inge! 

Volgende week heeft de F-League een vrije dag in verband met het Kas Woudsmatoernooi voor de C-jeugd. Op 5 juni 
komen we daarna nog eenmaal bij elkaar om het seizoen op een leuke manier af te sluiten. Met het oog op het WK 
zullen onze mini's dan een reis rond de wereld maken! 

 


