
F-League 24 april 2010 

FC TWENTE - FC BARCELONA 

De teams zijn dit seizoen meer dan ooit aan elkaar gewaagd en het leuke is dat je vooraf niet kunt zeggen wie er 
winnen gaat. Zeker nu FC Twente qua puntenaantal naast Barcelona staat, beloofde de eerste ontmoeting van deze 
speeldag er dan ook direct één te zijn om je vingers bij af te likken. 

Helaas moest Twente het vanochtend stellen zonder Tieme, wat gelukkig niet leidde tot personele problemen. In 
tegendeel zelfs, want nadat Rowan werd uitgeleend aan Barcelona waren er nog altijd vijf roodwitten over. 

 
Damian Meenhuis op de hielen gezeten door Mike Eilders en Jordy van Munster 

De aftrap (of liever: stormloop op de bal) is steevast het angstigste moment van de wedstrijdjes, in ieder geval voor 
Barçacoach Gill. Zo ook vanochtend toen beide teams na het beginsignaal vanaf hun eigen doel op de bal in het 
midden van het veld afstormden. Je vraagt je steeds af of het wel goed afloopt. En eigenlijk gaat dat altijd goed, want 
meestal is er wel een speler als eerste bij de bal en slechts zelden leidt het tot een botsing. Vandaag won Barcelona 
het sprintduel en dus brachten zij het spel op gang. 

De eerste kans voor Twente kwam namens Jordy. Barcelona deed hierna met een mooie aanval direct wat terug. 
Daan voorkwam dat het schot van Lynnn in het doel belandde door de bal nog net voldoende te raken. 

 
Lynn Siero en Jordy van Munster 

Na 5 minuten had Barcelona een timeout nodig: het was veterstriktijd! Of het nou toeval was of niet, zelfs Barçaspeler 
Stef had er z'n bedenkingen bij. "Het is wat hè, Brigit", zei hij tegen de Twentecoach. 



Jordy, Daan, Mike, Colin en Sem lieten zich echter niet van de wijs brengen en probeerden hierna een doelpunt te 
forceren. De grootste kans van Twente kwam voort uit een hoekschop van Barcelona. Daan wist de bal te 
onderscheppen, kon vrij richting het doel lopen en haalde uit. Tegenstander Stef liep ondertussen alleen net iets 
harder terug en zette met al zijn kracht een schitterende sliding in om de bal net voor de doellijn weghalen. 

Pas in de 11e minuut werd er voor het eerst gescoord. Damian plaatste de bal netjes in de linkerhoek van het 
Twentedoel, 0-1! Twee minuten later verdubbelde Lynn deze stand en leek de wedstrijd gespeeld. 
Toch bracht Twente na de aftrap de spanning weer terug. Een pass van Daan bereikte Jordy op de achterlijn, die 
vervolgens beheerst de 1-2 op het scorebord zette. 

Helaas was er hierna nog maar één minuut te spelen, want had de wedstrijd langer geduurd, dan had het best gelijk 
kunnen eindigen! 

 
Rowan van der Heide en Daan Stam 

 
De 1-2 van Jordy! 

 

FC TWENTE - AJAX 



De tweede wedstrijd moest worden aangetreden tegen het steeds sterker spelende Ajax. De laatste weken zijn zij in 
opmars, en vandaag wisten zij door gelijk te spelen tegen koploper Heracles alweer een punt te pakken. 

De aftrap werd een prooi voor Ajax, en ook de eerste minuten waren zij feller. In de 2e minuut resulteerde dit al in de 

0-1, Jardi was de gelukkige doelpuntenmaker. 

Twente leek enigszins onder de indruk, maar vocht zich hierna wel terug in het duel. Zo maakte Jordi na vijf minuten 
de verdiende gelijkmaker. En Daan kreeg vervolgens een grote kans Twente op voorsprong te brengen, alleen stond 
Jardi dat in de weg. 

 
Jordy, Sem, en Colin 

De resterende speeltijd was het voornamelijk Ajax dat de klok sloeg, of beter gezegd Inge die van zich liet spreken. 
Het begon met een enorme mogelijkheid die Jordy nog van de doellijn wist te keren, maar daarna was zo ongeveer 
alles wat Inge raakte een doelpunt. 

In de 13e minuut maakte zij 1-2. In de 14e minuut 1-3 en in de 15e minuut werd nog een gaatje gevonden in de 
linkerhoek voor een druk Twentedoel. Met Inge's hattrick eindigde de wedstrijd in 1-4. 

 
Sem Geuzendam 



 
Mike Eilders 

 
Daan Stam en Jardi Tibbe 

Na zes speeldagen zijn de teams elkaar nu viermaal tegengekomen. En zoals in het begin van dit verslag al werd 
gezegd, lijken de teams meer dan ooit aan elkaar gewaagd. Kortom, nog niets is beslist en alles blijft mogelijk. Hoe 
dit wordt vervolgd zien we pas op zaterdag 8 mei, want volgende week is er geen F-League! 



 
Inge in het drukbezette Twente-doelgebied 

 

 
Dubbele bezetting bij de 1e paal: Jasper Kolman en Mikail Kurt 

 


