
JO9-1 

De staf van de F1 kwam er achter dat we nog geen bijdrage hebben geleverd in de vorm van een 

wedstrijdverslag. Dit kwam mede door tijdgebrek vanwege hoogte stages, boswandelingen met het 

team, stafbesprekingen en gesprekken met diverse spelersmakelaars. Goed nieuws! We hebben 

kunnen voorkomen dat een van de spelers gezwicht is voor het grote snoep en hebben we de 

selectie bij elkaar kunnen houden met oog op de voorjaars competitie. 

Aug-Nov-16 

De najaarscompetitie voor de JO9-1 is bijna ten einde.  Op het moment van schrijven staan de heren 

en dame op plek 3 achter Victoria en Emos. 3 punten los van plek 4. Dit is mede bereikt door een 

super spannende wedstrijd tegen Vogido. De keeper van Vogido was de uitblinker en dat zegt vaak 

genoeg. Unisson was continue in de aanval. Helaas wilde de bal er in de 1e helft niet in. We gingen 

dan ook aan de thee met een, bij de pupillen, ongebruikelijke ruststand van 0-0! In de 2e helft pakten 

we het initiatief direct weer op en het duurde gelukkig niet lang voordat de 0-1 viel. Via een been van 

tegenstander scoorde Tycho. De druk werd vervolgens verder opgevoerd en Pim, Milan en Joep 

gooiden de ene swingende actie na de andere er uit. Achterin hielden Evi, Sten, en Sep de boel op 

slot. Olivier hield het middenveld in de gaten en kon daarnaast veel mee in de aanval. Ruben had zijn 

Donald Duck mee kunnen nemen, want veel had hij niet te doen. Maar de keer dat Vogido er uit 

kwam, stond hij klaar en droop hun aanval weer af. Het was uiteindelijk Milan die de 0-2 in de netten 

schoot en daarmee de wedstrijd definitief besliste.  

Tijdens de wedstrijd hebben we als leiding overigens nog wat voetbaltermen geleerd waar we echter 

niet veel mee kunnen. Zo kwam de term “PLAKBAND” regelmatig voorbij. We hebben een idee wat 

er bedoeld werd, maar houden ons liever bij de “ruit”, met de punt naar voren, etc. 

De heren en dame hebben nu hun zinnen gezet op plek 3. Om deze eindpositie te kunnen halen, 

moeten er nog 3 wedstrijden worden gespeeld. Op zaterdag 19 nov staat de nog lastige pot tegen 

Emos te wachten. Daarna hebben we nog 2x een thuis wedstrijd waarbij de punten uiteraard op de 

Zweede blijven.  

In de competitie zijn Victoria en Emos de onbetwiste nummers 1 en 2. Maar Unisson JO9-1 is ook een 

goed spelend team gebleken. Die het iedere tegenstander lastig maakt en nog maar 2x een 

verliespartij moest incasseren. Waaronder tegen de koploper. Het is een mooie mix van verschillende 

type spelers met ieder hun eigen kwaliteiten. Een groep ook waar plezier boven aan staat. Wij zijn als 

trainers super trots en geven met veel plezier de trainingen en genieten van de wedstrijden. 

Dec -16 

Op 10 december hopen we te kunnen melden dat we 3e zijn geworden. Zodat we ons met het team 

in een zonnige omgeving kunnen voorbereiden op de voorjaarscompetitie.  

Groet J09-1 

 

 

 

 

 


