
04-03-2017 Tweede wedstrijd BSC Unisson JO7-3 levert al winst op 

Vanaf de winterstop speelt een 2e Mini-team in de klein kernencompetitie (4 tegen 
4). Dit is de JO7-3. Op zaterdag 25-2 speelden we onze eerste wedstrijd. Voor Lieze 
de allereerste wedstrijd dus dat was best spannend. Voor Jort pas de 2e wedstrijd, hij 
had de week daarvoor meegedaan met de JO7-2. Hij vond het toen erg spannend 
maar na 2 minuten vloog hij over het veld als een ervaren rot. Dus vandaag had hij er 
super veel zin in. Floris had al eens meegedaan met een toenooi en Maja speelde eerst 
in de JO7-2 dus gelukkig deden er 2 ervaren krachten mee.  

We speelden tegen een sterk Bentelo. Ze waren vooral erg groot en konden hard 
trappen. Wij waren aan de kleine kant maar waren erg technisch. De tegenstander 
heeft de meeste goals gemaakt uit een counter. Tactisch waren we nog niet zo sterk. 
Maar het zag er toch veelbelovend uit. We werden niet weggespeeld. Uiteindelijk 
verloren we met 6-3. Maja maakte al onze doelpunten! De penalty's werden door ons 
gewonnen en dus gingen we toch een beetje als winnaars van het veld 

Afgelopen zaterdag 4-3 de 2e wedstrijd uit bij WVV'34. Helaas kon Lieze niet 
meedoen maar Youri mocht eindelijk wedstrijden spelen want hij was klaar met de 
zwemlessen. Dus met Maja, Floris, Jort en Youri en 2 kersverse leiders, Jeroen en 
Remco, ging de JO7-3 op pad. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat het een 
topwedstrijd was. Na de 1e helft stond het al 4-0 voor ons. En na de rust gingen ze 
gewoon vrolijk verder. Uit eindelijk is het maar liefst 11-1 geworden en is er nog een 
goal afgekeurd (erg bijzonder op deze leeftijd). De doelpunten makers: Jort 4x, Maja 
3x en Youri 4x. Dat maakt dat Maja nu de topscoorder is van het team met maar liefst 
6 goals. Dat beloofd nog wat. Dit superteam speelt komende zaterdag thuis tegen 
Borne. Wie dit aanstormend talententeam wil komen bewonderen kan ons om 9.00 
uur komen aanmoedigen. 

Heleen Klein Poelhuis. 

 


