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Het Barça-collectief: Damian Meenhuis, Senna Olsma, Nick Monie, Stef ter Halle en Lynn Siero 

FC TWENTE - FC BARCELONA 

In de eerste ontmoeting ging Barcelona op bezoek bij FC Twente. Twente begon deze F-League moeizaam 
en behaalde tot op heden 9 punten minder dan Barcelona. Al een flink verschil dus! 

De roodwitten startten vandaag met Daan Stam, Jordy van Munster, Tieme Mars, Mike Eilders en Colin (?) en dat 
werd even later nog aangevuld met Sem Geuzendam. Het Barça-vijftal leek niet onder de indruk en zou het klusje wel 
even klaren, maar al snel maakte Twente duidelijk dat een walk-over er niet in zat. Dan maar alles geven wat je hebt 
en gelukkig resulteerde die strijd al na twee minuten in de 0-1 van Lynn. Daan probeerde hier snel iets tegenover te 
zetten, echter zijn schot vanaf de linkerzijde belandde op de paal. In de 5e minuut was het wel raak toen Jordy de 1-1 
binnenschoot. 

Barcelona had het lastig en werd vaak tot verdedigen gedwongen. De pogingen tot samenspel eindigden vaak 
ongelukkig bij de tegenstander in de voet en grote kansen waren er eigenlijk niet. Minder spannend was het er niet 
om, want een doelpunt is natuurlijk zo gemaakt ... zeker in de F-League! 

Lang leek het er ook op dat de wedstrijd onbeslist zou eindigen, maar één minuut voor tijd kreeg Tieme dé kans de 
eerste Twentse overwinning binnen te halen. Zijn schot ging maar net naast. Barcelona mocht hierna voor het laatst 
de bal in het spel brengen, alleen ging dat niet helemaal goed. Na veel gepruts en een tikje van Jordy verdween de 
bal via Damian in het eigen doel ... 2-1! 

Zo eindigde de wedstrijd nogal teleurstellend voor FC Barcelona ... en FC Twente liep lachend met de drie punten weg. 
Toch gefeliciteerd! 

 
Lynn legt aan voor haar strafschop! 



 
Damian benut zijn penalty! 

 

HERACLES ALMELO - FC BARCELONA 

Na de nederlaag in de eerste wedstrijd hoorde Barcelona dat medekoploper Heracles z'n openingswedstrijd wel 
gewonnen had. Een verschil van drie punten dus. En wat is er dan leuker om onderling uit te gaan vechten wie de 
ranglijst voor in ieder geval een weekje mag gaan aanvoeren! 

De beginfase was voor FC Barcelona met een goede scoringsmogelijkheid voor Stef en even later gerommel voor het 
doel van Heracles. De bal ging van hot naar her en kon niet goed weggewerkt worden. Heracles mocht van geluk 
spreken dat er geen Barça-been tussen zat dat wist te scoren. 

En tja, wie niet scoort ... je raadt het vast al ... die krijgt er eentje tegen. Stan Vrerink was de gelukkige die Heracles 
op 1-0 bracht. 
Langzaamaan kreeg Heracles hierna iets meer grip op de wedstrijd. Toch was het Barcelona dat gelijkmaakte via 
Lynn. 

In de resterende tien minuten was iedere bal het vechten waard om dat ene doelpunt te forceren. Het was Jord Evers 
die het uiteindelijk lukte langs de Barça-spelers Senna, Nick en Damian te komen en de 2-1 op het scorebord te 
zetten. 

Ondanks de achterstand dacht Damian dat de wedstrijd nog wel wat extra spanning gebruiken kon. Uit het niets, al 
dacht hijzelf waarschijnlijk achterna gezeten te worden, schoot hij de bal keihard tegen de paal van het eigen doel. 
Bijna 3-1! Bijna over en uit! 

Niets was minder waar, want het slotstuk stond garant voor de mooiste Barça-aanval van vandaag. Damian bracht via 
een doeltrap de bal in het spel en speelde de vrijstaande Stef aan. Stef zocht vervolgens op weg naar het doel de 
supersnelle Lynn. Eenmaal gelukt was het voor Lynn een koud kunstje de terechte 2-2 te scoren! 

Na drie speeldagen hebben alle teams elkaar nu tweemaal getroffen en tekenen de verschillen zich langzamerhand af. 
Barcelona en Heracles strijden voorlopig om de koppositie, Twente heeft de achtervolging ingezet, en Ajax wacht nog 
altijd op de eerste overwinning. Hopelijk is het op speeldag 4 zover! 



 
De strafschop van Nick 

 
Een keiharde knal van Senna 

 
Stef in actie 

 


