
Wedstrijdverslag Bsc-Unisson JO11-1 tegen Avanti JO11-2

Wij moesten vandaag tegen de nr 3 op de ranglijst,  we wisten dat het een zware wedstrijd zou 
worden, we begonnen ook erg goed aan deze pot, met goed voetbal en mooi uitgespeelde aanvallen, 
het enige wat er aan ontbrak waren de doelpunten, kansen genoeg maar het lukte maar niet om te 
scoren.
Daarom een ruststand van 0-0, in de rust aangegeven dat we op deze manier door zouden gaan, en 
dan gingen er zeker doelpunten komen, dat was ook zo alleen voor ons aan de verkeerde kant.
Eerst een van richting veranderde bal die helaas de 0-1 stand op het bord bracht.
We gingen echter gewoon door met aanvallen om de 1-1 te maken, maar door een mooi opgezette 
aanval kregen we geheel tegen de verhouding in ook nog de 0-2 tegen.
De spelers waren hier nog al van onder indruk, want dit was ons dit seizoen nog niet eerder 
overkomen, en het was ook nog onterecht wat betreft de verhoudingen in het veld.
Met man en macht aanvallen om toch proberen terug te komen in deze wedstrijd, en ja,eindelijk 
lukte dit ook nog, na een mooi schot van Twan viel de 1-2.
We kregen hier weer moed van en Stef maakte na een mooie aanval  de gelijkmaker 2-2 .
Hier had Avanti niet meer op gerekend en raakten behoorlijk van slag, een schot van Stef werd niet 
helemaal goed verwerkt door de keeper en we kwamen ook nog met 3-2 voor.
Iedereen blij en opgelucht dat we ondanks de 0-2 achterstand dit nog weer in ons voordeel konden 
omdraaien, maar toch te vroeg gedacht dat we de drie punten binnen hadden, Avanti schoot vlak 
voor het einde van de wedstrijd de. 3-3 binnen.
Al met al een spannend potje voetbal, voor de jongens, de coach en de supporters, we blijven nog 
steeds ongeslagen, en we kunnen volgende week bij winst op Sparta JO11-2 het kampioenschap 
binnen halen.
Deze wedstrijd is op de Zweede om 10.30 uur, dus allen welkom volgende week zaterdag.
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