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Na de vele regenval van afgelopen week was het zaterdagmorgen nog even spannend of er wel gevoetbald mocht 
worden. 'Gelukkig' werd er groen licht gegeven en kon de negende speeldag om half tien afgetrapt worden. Van het 
tikspel en de eerste oefening kregen de spelertjes het niet echt warm. Maar snel het eerste wedstrijdje spelen dus! 

Op veld 1 kruisten FC Barcelona en Lazio Roma de degens met elkaar. Om 'kampioen' te worden hoefde Barcelona 
slechts een puntje te pakken, echter dat deed het niet. Lazio won dit spannende duel met 1-2, een uitstekende 
overwinning! 
FC Twente liet op het andere veld tegen Borussia Dortmund weer eens zien behoorlijk op dreef te zijn! Toen het 
binnen enkele minuten al 2-0 stond, zakte bij Dortmund de moed snel in de schoenen. Uiteindelijk bleef de score 
steken bij 6-0. 

Terwijl de regen gestaag door bleef druppelen werd de tweede oefening gedaan. Enkelen kregen het toch wel koud en 
snel werd hier en daar een jasje of extra shirtje tevoorschijn getoverd door de ouders (die wel lekker konden 
schuilen). Het is ook niet eerlijk, hè! Maar gelukkig wel een beetje warmer aangekleed werd het tweede wedstrijdje 
gehaald. 

Twente en Lazio mochten na hun eerdere zeges onderling gaan uitmaken wie de winnaar van vandaag zou worden. 
Bovendien zou winst een tweede plek op de ranglijst betekenen! Spannend werd het niet echt, want ook in deze 
wedstrijd kostte het de roodwitten weinig moeite de 3 punten binnen te slepen. 
Op veld 2 probeerde Barça het kampioenschap veilig te stellen tegen Dortmund. Ongelukkig verdedigen in de Duitse 
defensie leverde wederom een snelle 2-0 voorsprong op voor de tegenpartij, maar ditmaal liet Dortmund zich niet 
kennen: er moest en zou gescoord worden. En dat gebeurde ook, tweemaal zelfs. Helaas voor Dortmund scoorde 

Barcelona ook nog een keer, 3-2 eindstand. 

Na speeldag 9 is FC Barcelona nu officieel kampioen van dit najaarsseizoen! Esmeé, Jord, Jordy, Stef en coach Gill 
gefeliciteerd! 

Volgende week wordt er niet gespeeld in de F-League, zo heeft Sinterklaas besloten. Op 12 december volgt tot slot de 
laatste speeldag van dit seizoen met aansluitend de feestelijke afsluiting in het clubgebouw! 

 


