
BSC Unisson JO11-1 wint topduel tegen Vogido JO11-2 
 
24-09-16 BSC Unisson JO11-1 – Vogido JO11-2, eindstand 4-3 (2-2) 

Zaterdag met BSC Unisson JO11-1 de topper tegen Vogido JO11-2 gespeeld. Beide teams hadden de 
eerste 2 competitie wedstrijden gewonnen, dus was het een leuke uitdaging voor ons om ongeslagen 
te blijven tot nu toe in de sterke 2e klasse. 

Het was een gelijkopgaande wedstrijd met kansen over en weer, beide teams speelden goed en 
knokten voor elke bal. In de eerste helft kregen wij de beste kansen om te scoren, maar dit lukte net 
niet allemaal, of te lang wachten of de bal niet goed raken, kort om het doelpunten maken ging niet 
zo lekker. We kwamen ook nog onverdiend op een achterstand te staan, maar door twee mooie 
doelpunten van Stef kwamen we dik verdiend op een 2-1 voorsprong, Vogido maakte nog vlak voor 
het rustsignaal de 2-2 . 

In de pauze even alles op  een rijtje gezet, en de 2e helft gingen we er weer tegenaan. 

We kwamen op een 3-2 achterstand, want dewedstrijd bleef gelijk opgaan en het kon alle kanten op, 
door een mooi opgezette aanval maakte Twan er met een mooi doelpunt 3-3 van. Alle spelers die op 
het veld stonden zaten er een beetje doorheen, er werd veel energie in gestopt door beide teams, 
was mooi om te zien. Wij bleven echter knokken om deze wedstrijd winnend af te sluiten, met een 
goed lopende aanval kreeg Marijn uiteindelijk de kans om de winnende te maken, en deed dat heel 
rustig onder de uitlopende keeper door. In de allerlaatste aanval van Vogido hadden we een beetje 
geluk dat de bal op de paal kwam, maar geluk moet je soms afdwingen. Eindstand 4-3. 

Dus al met al een heel leuke en spannende wedstrijd met een positief resultaat, we blijven nog 
steeds ongeslagen, en gaan lekker door op deze manier, lekker voetballen en kijken of we mee 
kunnen blijven spelen om de bovenste plekken in deze competitie. 

Jan Bijl, Trainer-Coach JO11-1 

 


