
28-10-17 JO7-1 schiet uit zijn slof! 

Na een nipte overwinning en een nipt verlies tegen Bentelo (beide 6-5) en een wat ruimere 

overwinning op Borne (10-5) moest de JO7-1 afgelopen  zaterdag aantreden tegen het ongeslagen 

JO7 team van Hoeve Vooruit. Dit team had tot nu toe alles dik gewonnen dus we waren 

gewaarschuwd. 

Omdat Mischa zich helaas had verslapen moesten de jongens zonder wissel zorgen dat de krachten 

goed werden verdeeld. Althans, dat was het plan van ondergetekende. De jongens dachten daar heel 

anders over en tijdens de warming up werd er dan ook al fanatiek gevoetbald. En ook meteen na het 

beginsignaal gingen Damiyan, Kick, Sven en Yannick vol voor de aanval. Dit resulteerde al in de 2e 

minuut in de 1-0 voor BSC Unisson.  Hoeve was een beetje de weg kwijt maar doordat wij alles op de 

aanval zetten was de achterhoede verdwenen en kon Hoeve al snel de 1-1 maken. Het leek een 

spannende wedstrijd te worden. Maar die gedachte werd al snel teniet gedaan door Sven die met 

een geweldig schot al snel de 2-1 het doel in schoot. En daarna was het Damiyan die met een 

prachtige solo de 3-1 scoorde.  Toen gingen onze toppers helemaal los. Terwijl Kick achterin alle 

ballen opruimde, schoot Damiyan de 4 en 5-1 binnen. Na de rust gingen ze onvermoeid door en 

Hoeve bracht om enig evenwicht te brengen een 5e man binnen de lijnen. Dit weerhield Sven er niet 

van om na een mooie pass van Yannick de 6-1 te scoren. Damiyan kon er geen genoeg van krijgen en 

maakte er vervolgens 7, 8 en 9-1 van. Gelukkig maakte na een droommomentje van ons Hoeve nog 

9-2. Damiyan maakte er na weer een mooie solo langs de lijn de 10-1 en Sven mocht de laatste 

maken. Dat koste niet zoveel moeite want de corner van Kick kaatste via Sven zonder te schieten zo 

het doel in. 11-2 een prachtige eindstand. Na een moeizaam seizoen vorig jaar zie je nu dat er heel 

veel progressie is geboekt. En dat is mooi om te zien. 

Volgende week spelen we uit, maar de week daarop spelen we om 9.00 uur tegen onze eigen JO7-2 

dus we hopen op veel supporters langs de lijn.  

Heleen Klein Poelhuis. 


