
06-05-17 BSC Unisson JO7-3  sluit mini-seizoen groots af bij Hoeve V JO7-2 

Vandaag de laatste wedstrijd van het seizoen. Rond 9:15 vertrekken we voor een 
uitwedstrijd naar Sint Isodorushoeve. Het was heerlijk weer en we hadden er 
allemaal weer zin in. Ons team bestond uit: Lieze, Suze, Maja, Jort en Youri. 
Daarnaast enthousiaste ondersteuning van de grote zus van Youri, Lindy en later ook 
de kleine zus van Jort, Fenne. Uit vooronderzoek bleek dat Hoeve niet het sterkste 
team is. We gingen het zien. 

In de eerste minuut werd al duidelijk dat de verdediging bij Hoeve niet best was. 0:1 
en 0:2 door Youri en Suze. Nog 2 minuten later stond het al 0:4 door Jort en Youri. 
Wat voor wedstrijd wordt dit? Dachten we. Even overleggen met de coaches van 
Hoeve. Conclusie was, Hoeve doet er een speler bij. Zou dat echt helpen? De 
veldbezetting werd bij Hoeve duidelijk beter en onze aanvallers hadden merkbaar 
moeite om erdoor te komen. Al snel stond het zelf 2:4. Dat was het dan ook. 

Ons team begon weer beter samen te spelen en zag het als uitdaging om ook dit 
Hoevense varkentje te wassen. Nadat de bal mooi over meerdere schijven werd 
gespeeld, ontstond er een kluts en kwam de bal hard in het gezicht van Maja. Even 
een traantje aan de kant wegpinken en het Lieze laten overnemen. Dat was voldoende 
voor deze topper om later weer het veld in te komen en te scoren. We gingen na 
mooie aanvallen van Youri en Jort en ook Maja met 2:9 de rust in. 

Na de rust gingen we vrolijk verder. Maja en Jort prikten er wat in en de score liep op 
naar 2:13. De Youri-Jort express ging gewoon verder en met nog een doelpunt van 
Maja erbij werd het 2-18 terwijl de wedstrijd nog steeds niet teneinde was. Ze riepen 
dat ze meer wilden en zorgden uiteindelijk voor een 2:20 eindstand. Hoeve heeft nog 
wat om over na te denken.... 

Na de wedstrijd hebben we de balans opgemaakt voor het hele seizoen. Conclusie: Dit 
zijn de kampioenen!!! Karen had dit voorzien en bleek trofeeën te hebben geregeld. In 
een geweldige feeststemming werden de bekers aan alle toppers uitgereikt. 
Gefeliciteerd team JO7-3!!! 
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