
F-League 7 november 2009 
 

Na zes speeldagen hebben alle teams twaalf wedstrijdjes gespeeld, en elkaar dus viermaal getroffen. Net als verleden 
week pakte FC Twente het volle pond. Hierdoor zijn zij FC Barcelona tot op drie punten genaderd. Voor Lazio Roma 
was er sinds speeldag 3 eindelijk weer een overwinning. Door die zege gingen zij Borussia Dortmund, dat vandaag 
niet wist te scoren, in de stand op doelsaldo voorbij. 

In het verslag van vandaag geen foto's, maar een weergave van hoe het de teams in de F-League tot nu toe verging. 

 
Het competitieverloop in de eerste zes speeldagen! 

In de grafiek hierboven wordt getoond hoe de teams aan hun voorlopige puntentotaal gekomen zijn. Zo is te zien dat 
FC Barcelona van meet af aan de koppositie bekleedt, dat FC Twente met name de laatste twee zaterdagen als een 
speer gaat, en dat Lazio Roma en Borussia Dortmund beide een mindere periode hebben gekend (horizontale lijnen), 
maar nog altijd in een spannende strijd verwikkeld zijn. 

De grafiek hieronder geeft geen totaalbeeld van de stand weer, maar juist een overzicht van het aantal behaalde 
punten per speeldag. Hier is goed te zien dat Barcelona iedere speeldag minimaal 3 punten haalde, en ook Twente 
nog geen dag puntloos bleef. De hoge pieken en dalen van Lazio en Dortmund laten daarentegen een minder constant 
beeld zien. 

 

De overzichtjes hierboven zijn natuurlijk leuk om te zien, maar interessanter is het om te kijken naar de vraag 
waarom het verloop van de competitie toch vaak zo anders is dan van tevoren (wellicht) verwacht. 
Vooropgesteld kan worden dat bij de start van ieder nieuw F-League-seizoen het competitie-element steeds van 
ondergeschikt belang is geweest. Natuurlijk wordt wel geprobeerd de teams qua sterkte zo gelijkwaardig mogelijk in 
te delen. Je wilt immers voorkomen dat er teams zijn die alleen maar winnen of verliezen. 
Een mogelijke verklaring voor de wisselende 'teamprestaties' lijkt vooral te liggen in het feit dat sinds 19 september 
een aantal nieuwe spelertjes zijn ingestroomd, waardoor de samenstelling en onderlinge verhouding verandert. Ook 
afwezigheid van spelers door bijvoorbeeld ziekte of vakantie speelt hierin een belangrijke rol. 

En dan blijkt zoals zo vaak dat het team dat het meest constant punten pakt de leiding heeft. In ons geval is dat 
Barcelona! Of dat na speeldag 7 nog steeds zo is ... we zullen zien! Tot volgende week! 

 


