
F-League 30 oktober 2010 

Door de herfstvakantie waren er natuurlijk een aantal spelertjes afwezig (al viel het aantal eigenlijk nog wel mee). 
Toch bood dit voor de teams nieuwe kansen tijdens deze nieuwe speelronde! 

De eerste wedstrijdjes vandaag gingen tussen Chelsea - Dortmund en FC Twente - Ajax. Op beide veldjes werd op het 
scherpst van de snede gespeeld en was het verschil uiteindelijk slechts één doelpuntje. Chelsea won met 1-0 van 
Borussia, zwaarbevochten maar omdat de geelzwarten niet wisten te scoren niet onterecht! 
Op het andere veld ging de strijd tussen de nummers 1 en 2. Koploper Ajax kon pas in de slotfase het winnende 
doelpunt maken, waar een gelijkspel misschien meer terecht was geweest. 
Tussen de duels door was het tijd voor wat ontspanning, en werd er jeu des voetbal gespeeld en een dribbeloefening 
gedaan waarbij de spelertjes steeds een panna mochten maken bij de trainers. 
Het laatste kwartier mochten Chelsea - Ajax en FC Twente - Dortmund tegen elkaar aantreden. Op veld 1 speelden de 
winnaars van het eerste wedstrijdje om de dagzege. Een duel dat tot het eind spannend bleef, maar waarbij Ajax toch 
de drie punten mee naar huis nam. 
Twente en Dortmund gingen in hun onderlinge strijd op zoek naar de eerste punten van de dag. Maar waar Twente 
het Ajax nog moeilijk kon maken, legde het Dortmund geen strobreed in de weg. Dortmund won met maar liefst 5-0. 

Een overwinning die hen nog lang zal heugen, want het was pas de eerste zege na de overwinning op Chelsea tijdens 
speeldag 1! 
Tot slot een speciaal woord van dank aan de familie Klumperman voor de fotoimpressie bij dit verslag! 

 
Jorian Roelofs op weg naar een doelpunt! 

 



 
Inge Klumperman snelt naar het Ajax-doel 

 

 
Bram Koopman haalt de bal uit het doel na een Twente-doelpunt 



 

 
Rocco Meenhuis probeert één van z'n medespelers te bereiken 

 
Milan Wijnen passeert het Twentetrio 



 

 

 
Lotte Konijnenbelt is net te laat om de bal van de lijn te redden 



 

 

 



 
Twente trapt af na een tegendoelpunt 

 

 


