
F-League 16 oktober 2010 

Het najaarsseizoen van de F-League is ongeveer halverwege, dus de hoogste tijd voor een overzicht van het verloop 
van deze competitie tot nu toe. 

SPEELDAG 1 
Het seizoen had 19 september niet mooier kunnen beginnen: er was winst voor alle teams. Vier teams met drie 
punten, kortom vier koplopers! 

SPEELDAG 2 
De tweede speeldag werd onder schitterende omstandigheden gespeeld. Een heerlijk zonnetje maakte het voor onze 
mini's extra aangenaam, maar zo spannend als de seizoensopening was het niet. Ajax en FC Twente wonnen beide 
duels, waardoor zij samen de koppositie in bezit namen. 

SPEELDAG 3 
Na afloop van de wedstrijdjes op speeldag 3 had ieder team elkaar tweemaal getroffen. Doordat Ajax wederom 
tweemaal won, waaronder een zege op medekoploper Twente, kwamen zij nog steviger aan kop. Dortmund wist 2 
punten binnen te slepen en ook 'drager van de rode lantaarn' Chelsea kon een puntje aan het totaal toevoegen! 

SPEELDAG 4 
Vorige week was het de dag van Chelsea! Als nummer laatst moest en zou het gebeuren. En ja hoor, door een 
winstpartij en gelijkspel verdubbelden zij hun puntenaantal en klommen op naar de 3e plaats. De overige teams 
pakten allen minimaal een punt. 

SPEELDAG 5 
Vandaag zette Chelsea de stijgende lijn van verleden week door met als slagroom op de taart een 5-4 zege op 
koploper Ajax. FC Twente pakte met twee overwinningen zelfs het volle pond en liep daardoor twee puntjes in op 
Ajax. Voor Dortmund was het een dag van nèt niet. Tweemaal nipt verliezen en toch niet de moed verliezen: dat is 
ook een compliment waard! 

Na vijf speeldagen staat Ajax fier aan kop! Op vijf punten volgt FC Twente, zes punten daarachter staat Chelsea en 
weer vijf punten daaronder sluit Borussia Dortmund de rij! 
Op het eerste gezicht lijkt er aardig wat verschil tussen de teams te zitten, maar gelukkig blijft de bal rond! Twee 
zeges van de één en twee nederlagen van de ander betekent een plekje stijgen of dalen. Met nog 12 wedstrijdjes voor 

de boeg is dus nog van alles mogelijk! 

Volgende week zijn de mini's vrijaf, maar op 30 oktober wordt de F-League hervat met speeldag 6! 

Onderstaande foto's zijn genomen op 9 en 16 oktober  

 
Mike Eilders, Daniëlle Kruimelaar & Inge Klumperman 



 

 
Lotte Konijnenbelt in balbezit 



 
Sem Geuzendam, Mick Nijveld en Mike Eilders 

 
Wie is het eerst bij de bal, Bram Koopman of Niek Ruis? 

 


