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Zoals in het verslag van vorige week al werd aangekondigd worden vanaf nu iedere speeldag de gebeurtenissen van 
één team gevolgd. Ajax heeft de eer als eerste aan bod te komen. 

De openingsdag van Ajax deze F-League was er niet één om over naar huis te schrijven: twee nederlagen en 
bovendien direct de rode lantaarn in handen! Zouden de profs in de Eredivisie hetzelfde presteren, dan is het land  te 
klein (lees: iedereen die Ajax een warm hart toedraagt) en staan de kranten bol van de pessimistische kreten. U kent 
ze wel: "SLECHTSTE SEIZOENSSTART OOIT VOOR AJAX" of "NU AL DREIGT ONTSLAG VOOR MARTIN JOL". 
Maar waarom altijd zo negatief? Je kunt er ook een positieve draai aan geven, het kan immers alleen maar beter! En 
dat is precies hoe de vijf ajacieden er vanochtend over dachten. 

 
Niks geen chagrijnige gezichten op de teamfoto! We gaan ervoor vandaag! 

FC TWENTE - AJAX 

In de eerste wedstrijd had Ajax geluk te mogen aantreden tegen het eveneens puntloze FC Twente. Kortom, kansen 
voor beide om die akelige nul uit de boeken te werken. 
Alex, Inge, Jardi, Jasper en Mikail vlogen uit de startblokken bij het horen van het eerste fluitsignaal en waren eerder 
bij de bal dan de Twentespelers. Mooi positiespel is in een kluitje van elf spelers vrijwel onmogelijk, maar in de kluts 

komt de bal af en toe wel bij de juiste speler terecht. Zo kwam ook Jardi in balbezit, was de weg vrij naar het doel van 
Twente en schoot hij zonder te twijfelen de 0-1 binnen! 
Lang werd er niet genoten van deze voorsprong, want Daan Stam worstelde zich knap langs het Ajax-trio Mikail, Inge 
en Alex: 1-1. Uit de hierna volgende aftrap kreeg Ajax direct de mogelijkheid weer op voorsprong te komen, maar 
meer dan een hoekschop leverde het niet op. Even later viel gelukkig wel de 1-2 na een prima geplaatst schot van 
Jasper. Zou het dan lukken vandaag? Ajax wist het in ieder geval zeker toen Jardi 1-3 op het scorebord zette: wij 
gaan winnen! 



 
Een intrap van Mikail Kurt 

 
Inge van der Dussen zet Jordy van Munster onder druk 

FC Twente voerde de druk op en gaf in de slotfase van de wedstrijd weinig meer weg. Bovendien scoorde Daan de 2-3 
waarmee Twente zich terug vocht in de wedstrijd. Na een volgende gemiste kans van Twente mocht Jasper de 
doeltrap nemen. Bij zijn poging om een teamgenoot te bereiken dook plotseling (weer die dekselse) Daan op, die de 
bal onderschepte en er 3-3 van maakte. 
Toen het teken voor de laatste minuut gegeven werd was ook de spanning langs de kant voelbaar. Het werd zelfs nog 

bijna 4-3, maar een niet eerder vertoonde sliding van Mikail voorkwam dit. Wat een slot! En eerlijk is eerlijk, een 
gelijkspel was ook niet onterecht. 



 
'Dekselse Daan Stam' 

 
Kluitjesvoetbal in de F-League! 

 

AJAX - FC BARCELONA 

De volgende tegenstander was het ijzersterke FC Barcelona, waar vorige week met 4-2 van verloren werd. Ook 

Barcelona had het eerste wedstrijdje gelijkgespeeld: de wedstrijd met Heracles was een ware thriller die in 5-5 
eindigde.  
Dat het een zware kluif zou worden voor Ajax was snel duidelijk, want tegen een gehaaide Lynn was vanochtend geen 
ajacied bestand. Met een heuse hattrick was het binnen de kortste keren 0-3. 

 
Jardi Tibbe en Jasper Kolman maken het Lynn Siero lastig! 



Bij de aftrap vertelde Alex dat die achterstand niet zoveel uitmaakte, want "wij zijn jarig vandaag!" Een verbaasde 
Barça-coach snapte hem eerst niet, maar Alex was niet beroerd uitleg te geven. Hij bedoelde namelijk dat Dennis, de 
leider van Ajax, vandaag 18 is geworden, en dus heel Ajax feest had. "Dan moet je juist een doelpunt voor hem 
maken!", was het antwoord van Barcelona. En Barcelona heeft dat geweten, want Jardi nam die belangrijke taak op 
zich en scoorde de 1-3! Dennis gefeliciteerd! 
Dat doelpunt was overigens wel het laatste belangrijke wapenfeit van Ajax, want hierna liep Barcelona via Stef en 
Lynn (2x) uit naar 1-6. Pluspunt is dat de nederlaag door goede verdedigende ingrepen van met name Jasper niet nog 
groter werd. 
Zo eindigde rond half elf de tweede speeldag. De ochtend dat Ajax het eerste punt pakte, maar veel belangrijker met 
plezier gevoetbald is! 

 


