
F-League 31 oktober 2009 
 

Na het vrije weekend van vorige week werd op zaterdag 31 oktober alweer de vijfde speeldag afgewerkt. En zoals 
gebruikelijk begonnen onze mini's ook vandaag met tikkertje en deden zij aansluitend een dribbel- of mikvorm om 
lekker warm te worden. Even voor tienen was het tijd om de eerste wedstrijdjes te spelen! 
Op veld 1 ontmoetten FC Twente en Lazio Roma elkaar voor de derde maal dit seizoen. De eerste twee duels werden 
gewonnen door Lazio, maar in de stand is Twente Lazio inmiddels al met één puntje voorbijgestreefd. De grote vraag: 
weet Lazio het tij te keren, of probeert Twente uit te lopen? 

 
Lynn, Tieme & Inge 

 
Een hoekschop van Inge op David 



 
Jorn, David en Lynn 

FC Twente moest het vandaag stellen zonder Senna, maar kreeg wel de hulp van David Vermeulen. David deed 
vanochtend voor de eerste keer mee in de F-League, en liet tegen een compleet Lazio direct zien van grote waarde te 
zijn. Twente won met 4-1, de eerste overwinning op Lazio dus! 

Tegelijkertijd speelden FC Barcelona en Borussia Dortmund op veld 2 hun derde ontmoeting. Koploper Barça won 
beide eerdere wedstrijdjes, maar zou het na de opmars van Dortmund op speeldag 4 (toen 6 punten werden gepakt) 
ook deze wedstrijd winnen? 

 
Jordy haalt uit op het Dortmund-doel 



 
Rowan in duel met Stef 

Zonder Jord moest het Barça-trio Stef, Esmeé en Jordy het opnemen tegen het Dortmund-viertal Daan, Damian, Mikai 
en Rowan. Om het eerlijk te houden werd er aan 'Duitse' zijde wel gewisseld natuurlijk. 

Het werd een spannend potje voetbal dat uiteindelijk (toch weer) gewonnen werd door Barcelona, dit keer met 3-2. 

 

Toevalligerwijs namen de winnaars en verliezers van het eerste potje het in de tweede wedstrijd tegen elkaar op. Op 
veld 1 streden winnaars Twente en Barcelona om de titel 'winnaar van de dag'. Echt spannend werd het alleen niet, 
ook al bleef Barcelona tot de slotseconde knokken, Twente was vandaag met 4-0 gewoon een maatje te groot. 

 
David probeert Stef te passeren 



  
De strafschoppen van ... Inge en Jordy 

  
en Esmeé en Alex 

De verliezers van wedstrijd 1, Lazio en Dortmund, speelden een minstens zo belangrijk duel op veld 2. In de stand 
staan beide teams gelijk, dus zou er bij winst goede zaken gedaan worden. 
Kansen waren er voor allebei en het duurde ook even voor er gescoord werd. Met 0-3 trok Dortmund aan het langste 
eind en stond Lazio vanochtend met legen handen. Gelukkig voor hen is er volgende week weer een nieuwe kans! 



 
Damian controleert de bal 

 
Daan achtervolgt Jardi 

 
Cas maait de bal weg voor Jardi's voeten 


