
01-04-17 BSC Unisson JO7-3 voelt zich thuis in de mini-competitie: het vervolg (2) 

BSC Unisson JO7-3 is het jongste 4x4 team bij BSC Unisson dat uitkomt in een 
onderlinge mini-competitie, met officieuze ondersteuning van de KNVB. Dus gaat het 
hier niet om het winnen, maar leuk blijft het altijd wel, hoe jong ze ook zijn. Na de 
eerste 4 echte mini-voetbalwedstrijden volgden op 25 maart wedstrijd nummer 5 
tegen WVV '34 en op 1 april al weer de 6e wedstrijd in en tegen Delden. Onderstaand 
een duo-verslag van ons jongste journalistenduo duo Karen en Remco. 

Zaterdagochtend 25 maart speelden we tegen WVV '34 uit Hengevelde. Het was 
een fijn weerzien want we hadden goed herinneringen aan de vorige wedstrijd in 
Hengevelde. Die vorige wedstrijd werd spontaan georganiseerd omdat bij WVV de 
tegenstander op het laatst had afgezegd. Maja, Lieze, Youri, Jort en Floris wilden wel 
voetballen en we wonnen met liefst 11:1. Onderschatting lag nu dus op de loer.... 

De eerste helft was niet onze beste helft. Geen concentratie, dromerige koppies, beetje 
Nederlands-elftal-achtige houding waarvan je weet dat dit niet goed kan gaan. Slordig 
balverlies leidde al snel tot de 0:1. Daarna maakte Youri nog wel de 1:1 maar de rust 
werd ingegaan met 1:3.  Kom op jongens dat kan toch niet. 

De 2e helft was gelukkig anders. Iedereen zag de ernst van de situatie en we streden 
op het scherpst van de snede. Jort maakte gauw de 2:3 en Floris bracht ons helemaal 
terug in de wedstrijd 3:3. We knokten ons naar een overwinning toe waarbij Maja een 
schouderkwetsuur opliep door een ongelukkige val en Jort in botsing kwam met een 
tegenstander die verdrietig naar de kant ging. Jort schudde zich het ongemak van 
zich af en ging door. Maja, ja, Maja mocht de winnende treffer maken 4:3. Met dank 
aan de voortreffelijke scheidsrechter. The Winning Mood ain't over yet! 

Vandaag 1 april uit tegen SV Delden. Een nog onbekend team voor ons. Allemaal 
jongens (7 stuks) en daar waren we wel van onder de indruk. De coaches van Delden 
gaven al snel aan dat als het verschil in de wedstrijd te groot zou zijn we 5:5 of 5:4 
konden spelen. Blijkbaar dachten ze dat het vandaag makkelijk zou gaan. Nu was 
onze coach Jeroen afwezig en stond Remco er alleen voor. Nee, totaal niet. Karen, 
Manon, Gert en de moeder, opa en oma van Suze waren ook actief aanwezig. Ja Suze, 
onze nieuwste aanwinst! Vandaag helaas zonder Maja maar met Youri, Jort, Lieze, 
Floris en Suze. 

Ons team ging er als zoals gewoonlijk vol tegenaan. Al snel stond het 0:1 door Youri. 
De jongens van Delden hadden het nakijken en bleven achter de feiten (en de bal) 
aanlopen. Ruststand 0:4. Dat laatste was een sluwe afspraak (soort 1-2-tje) tussen 
Youri en Jort. Bij een doeltrap van Youri wuifde Youri naar Jort om te gaan lopen. 
Youri trapte hard uit tot achter de verdediging waar Jort ondertussen liep en een vrije 
doorgang had. Top samenspel! En de nul gehouden. Goed verdedigd allemaal. In de 
rust even overleg met de coaches van Delden. Hun houding was flink wat 
bescheidener dan voor de wedstrijd. Voorstel was om 5 tegen 5 te gaan spelen. 

Ons team ging in de tweede helft gewoon door met scoren al werd een speler van 
Delden gefrustreerd en gemeen. Eerst trapte hij Jort tegen de knie en later ook nog 
Youri. Dat  kan niet de bedoeling zijn scheids! Gelukkig zag hij het ook en kreeg dit 



"onderdeurtje" een stevige reprimande. In het restant van de wedstrijd werd door 
Delden nog 2x gescoord en door ons 3x. Eindstand 2:7. Daarna penalty's en genieten 
van het mooie weer en de open dag bij SV Delden. Dank voor de gastvrijheid en 
gezelligheid! 

Remco van Hogen en Karen Boon 

 


