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Met een bijzonder tegenvallend aantal deelnemers ging de Soccergame-competitie op 

13 augustus met 11 deelnemers van start. Nummer 12 volgde een week later. Dit was 

niet het gewenste resultaat (en vele toezeggingen) wat ik voor ogen had. Ondanks dit 

gegeven is het plezierig om het te spelen. Helaas, het is niet anders. De hoop is op het 

komend seizoen gevestigd!  

Winterstop: 
Niet de vooraf gedoodverfde titelkandidaat Ajax, maar PSV sluit de eerste helft van de competitie af als 
Winterkampioen. Ajax volgt op 1 pnt,  Feyenoord op 4 pnt, Vitesse op 7 pnt,  en AZ op de 5e plaats met 10 punten 
achterstand.  
Gezien de stand wordt het een spannende 2de helft van het seizoen. Het is nog geen gelopen race. Hekkensluiters 
zijn Fortuna Sittard en PEC Zwolle. Voor het goed voorspellen van de nummers 1 t/m 5, 17 en 18 kregen 3 teams 15, 
1 teams 10 pnt, 3 teams 5 pnt, en 5 teams 0 pnt bijgeschreven.  
  
Winterkampioen: 
Met 15,75 punten voorsprong op “L’ Equip Petit” van W van Beijsterveldt is A Troost met zijn team “FR1908” 
winterkampioen geworden, proficiat. De rode lantaarndrager is “Promo83” dit team is van JW Adriaanse.  
Met de winterstop is de tijd voor u aangebroken om uw 11-tal(len) eens goed onder de loep te nemen en te kijken of 
er gewisseld moet worden, voor sommige teams is dit hard nodig. 
 
Tot aan de winterstop is er door tegenvallende prestaties en blessures in totaal 61 gewisseld, (de kosteloze wissels 
zijn niet meegerekend). Koploper in het wisselen is J Rottier, met zijn team 'FC Jama' wisselde hij 12x.  
Daarentegen wisselde E Slock met zijn 11-tal “FC Loca People” geen één keer.  
 
De transferperiode van de winterstop begint op 4 januari 2022 en eindigt op 31 januari 2022.  
Tijdens deze winterstop/ transferperiode wordt de spelerslijst up-to-date gehouden. Deze is via de website in ter 
zien, en te downloaden. 
 
Op 14 januari gaat de 2de helft van de competitie met de wedstrijd PEC Zwolle - Willem II van start. 
 
Succes met uw 11-tal(len). 
  

Bij deze wens ik u allen 
Prettige Kerstdagen 

en een gelukkig en gezond  

2022 

                                  


