
11-03-2017 BSC Unisson JO9-1 ontwikkelt zich steeds beter 

De najaarscompetitie is afgelopen en het team is op een mooie 3e plaats geëindigd. 
Een promotie naar de 2e klasse is mogelijk, maar is door de leiding van JO9-1 i.o.m. 
de club niet gehonoreerd. Na een aantal laatste trainingen is het tijd voor de 
feestdagen en een aantal weken zonder voetbal. 

Midden januari is het weer tijd om te starten met trainen. de eerste 2 
oefenwedstrijden zijn inmiddels vastgelegd. Er zal gespeeld worden tegen Achilles 
Enschede en Juventa uit Wierden. De eerste tegenstander is niet onbekend. Onze 
jongens en dame hebben hier ter voorbereiding op het seizoen al een keer tegen 
gespeeld. Toen +20 graden op een doordeweekse avond, uitslag 3-2 in ons voordeel. 
In de competitie is Achilles ook 3e geworden en zullen wel naar de 2e klasse gaan. We 
zijn benieuwd waar we staan en of alle pepernoten, oliebollen en wat al nog niet meer 
inmiddels zijn weg getraind. Helaas gaat deze wedstrijd verloren ondanks goed 
veldspel van BSC Unisson. Het verschil zat er in dat zij een Koeman in hun team 
hadden die de ballen ongeveer vanaf eigen goal met ongekende hardheid in schoot. 
Maar als gezegd, het veldspel zag er weer aardig tot goed uit en de inzet was er. 

Inmiddels doet de winter ook een duit in het zakje en plots kunnen we een aantal 
weken niet trainen en voetballen. Dit tot zeer groot ongenoegen van de groep en hun 
leiders, wat in onze ogen alleen maar een goed teken is :-). 

Nadat de vorst uit de grond was en de sneeuw gesmolten, stond de volgende oefenpot 
tegen Juventa uit Wierden op het programma. Tijdens een mooie zaterdagochtend in 
het zonnetje. Na een snelle 1-0 voorsprong begon Juventa meer het spel te maken en 
al snel viel de 1-1. Dit was tevens de einduitslag. Tijdens deze wedstrijd hebben we 
voor het eerst geoefend met vaste posities en de taken die daar bij horen, Hier waren 
we op een meer speelse wijze al mee bezig, maar we wilden kijken dat we de heren en 
dame in de 2e seizoenshelft mee kunnen geven wat het betekend als je met vaste 
posities speelt. De leiding heeft het idee dat deze groep daar heel goed mee om kan 
gaan en ook leuk vind. 

18 februari is het dan zo ver, na de eerste afgelasting (de winter kwam nog ff langs), 
mochten we tegen Luctor in Almelo aantreden. Vanaf een berg hielden Phillip en 
Tycho de tussenstand in de gaten. Al snel kwam het bericht dat we met 2,3,4 -0 voor 
stonden. Met goed veldspel en grote inzet kwam de einduitslag op 7-2! De eerste 
punten zijn binnen. Yess! 

4 maart staat de 2e pot op het programma. De inhaalwedstrijd van 11 februari. We 
mogen thuis tegen PH uit Almelo. Tijdens de warming up bekijkt de leiding de 
tegenstander en concludeert dat het wel grote jongens en meiden zijn. Maar daar zijn 
wij niet bang voor. We hebben de afgelopen weken veel op positiespel getraind en de 
jongens en dame pikken dit goed op. Met daarbij de overwinning op Luctor in de 
achterzak, hebben we ook direct een licht veld voordeel en is er al vrij snel een 1-0 
voorsprong. He team is bijzonder gretig en laat zich niet aan de kant zetten. sterker, 
PH komt er bijna niet aan te pas. Toch is het af en toe op passen wanneer PH er toch 
uit komt en dan ook bijna scoort. Vlak voor rust word voorkomen dat de 1-1 valt. 
Maar aan het eind van de 2x20 minuten staat er 2-0 op het score bord. De volgende 3 



punten zijn binnen. Wat vooral mooi om te zien is: het hele team springt elkaar direct 
in de armen na de wedstrijd om de overwinning te vieren. 

11 maart, de thuiswedstrijd tegen RSC staat op de rol. De jongens en dame hebben er 
zin in. Het is mooi weer en het veld ligt er strak gemaaid bij :-). Het beloofd een 
mooie ochtend te worden. Na de aftrap neemt BSC Unisson direct het heft in handen. 
Maar het is RSC met de eerste kans. We merken dat de jongens en dame soms nog 
enigszins de slaap in de ogen hebben. Toch komen we op 1-0. Maar ondanks deze 
boost, blijft het oppassen. Al snel blijkt waarom. RSC komt op 1-1. Na her en der wat 
andere beslissingen in het veld, ligt de bal dan toch in het net. Maar geen nood. Er is 
nog genoeg tijd en vlak voor rust komen we dan toch op 2-1. Tijdens de rust word er 
met elkaar gesproken over inzet en samenspel. We zien aan de koppies dat ze verder 
willen en dat met volle inzet zullen doen. Het fluitsignaal heeft nog niet geklonken, of 
de bal ligt er al in, 3-1. Wat daarna gebeurde was volledig eenrichtingsverkeer en BSC 
Unisson scoorde er lustig op los. Wat het mooiste was om te zien, alles via mooi 
samenspel en uitgespeelde aanvallen. De einduitslag 13-2! Ze hebben het super 
gedaan. Maar de mooiste actie die voor ons symboliseerde dat er een goed team 
gevoel is, maar bovenal liet zien waarom voetbal zo mooi kan zijn. De speler aan bal 
staat oog in oog met de keeper en kan eenvoudig scoren. Maar besluit de bal toch af te 
spelen naar de speler die is mee gelopen. Deze staat er net iets beter voor en gunt hem 
de goal.... 

Zaterdagmiddag staat op voetbal.nl: BSC Unisson JO9-1G / 3 gespeeld - 9pnt - 22 
goals voor en slechts 4 tegen. Er komen nog genoeg wedstrijden en er kan nog van 
alles gebeuren. Maar de leiding is iedere week weer trots op deze groep en vinden het 
super leuk om deze enthousiaste groep te trainen en te zien groeien. We hopen dat er 
nog meer mooie uitslagen mogen volgen, maar bovenal dat we altijd weer kunnen 
melden dat het team groeit en veel plezier heeft. Stiekem twijfelt de leiding daar niet 
aan :-). 

Vanaf deze plek is het ook goed om te melden dat het altijd leuk is om te zien dat er 
een trouwe supportersschare langs de kant staat :-). Uit en Thuis! 

 

http://voetbal.nl/

