
18-03-17 BSC UNisson JO7-3 blijft in “winning mood” 

BSC Unisson JO7-3 is het jongste 4x4 team bij BSC Unisson dat uitkomt in een onderlinge mini-
competitie. Na de gewonnen 2e wedstrijd speelde de JO7-3 twee wedstrijden op rij thuis, op 11 
maart tegen Borne F6 en op 18 maart de 'derby' tegen BSC Unisson JO7-2. Een duo-verslag. 

Op de 11e speelden we tegen Borne en waren we benieuwd of we de positieve flow van vorig 
weekend konden voortzetten. Maar die jongens zien er wel erg groot uit. Mmm. 
Ons motto: wie niet groot is moet technisch spelen en dat lukte. Bij prachtig weer werd de bal door 
Youri, Maya, Lieze, Floris en Jort goed rond gespeeld. Regelmatig ontstond er een soort van scrum op 
het middenveld. Meestal kwam daar 1 speler met de bal uit. Youri! En die rende dan heel hard  naar 
het doel. Zo begon de stand op te lopen tot 3-1 bij rust. Nu had het 4-1 kunnen staan als de scheids 
een beetje had zitten opletten. Maya rende in volle vaart richting doel terwijl de klok van de scheids 
het eindsignaal gaf. De scheids floot voor einde 1e helft. Hoe kun je dat nou doen (!) was de 
algemene opinie aan de zijlijn. Gelukkig had deze 'domme' actie geen invloed op de verdere 
wedstrijd in de 2e helft. Iedereen, ook Maya, kwam tot scoren en Borne kon slechts 1 keer een gaatje 
in de uitstekende verdediging vinden. Einduitslag: 8-2 voor BSC Unisson!! Weer gewonnen! 

Een week later in de 'derby' tegen J07-2 op 18 maart begon het met extreme weersomstandigheden. 
De miezerige regen kon geen vat krijgen op ons team. Youri, Maya, Floris, Lieze en Jort waren 
allemaal van de partij en hadden veel zin om te beginnen. De toeschouwers, voornamelijk 
plichtsgetrouwe ouders, waren minder gecharmeerd van het weer. Af en toe vloog een paraplu door 
de lucht. Ongelooflijk dat we onder deze omstandigheden belangstelling kregen van ons welkome 
ere-lid Herman Vossebeld. Fantastisch en dank! 

De eerste helft ging redelijk gelijk op. Je kon zien dat beide teams vol talent en motivatie zitten. 
Ruststand: 3:5 in het voordeel van J07-3. In de tweede helft bleek het vat bij de J07-2 toch leeg te 
zijn. De score liep meedogenloos op naar 4:12. Wat waren we blij dat het afgelopen was want in dit 
weer nog penalty's nemen was echt geen optie. Drijfnat en tevreden dropen we af richting kantine 
voor welverdiende ranja en koffie... 
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