
Jo17-1 wint ook 5de wedstrijd van het seizoen. 

Afgelopen zaterdag heeft de Jo17-1 haar 5de wedstrijd van het seizoen gespeeld. 

Op de Zweede werd er gespeeld tegen Sparta Enschede Jo17-3. 

Zonder de afwezige Marten en Florian maar met Stijn Lassche werd er om 16:00 gevloten voor het 

begin van de wedstrijd.  

De wedstrijd was amper 1 minuut oud of we hadden via een goede mogelijkheid over de 

rechtervleugel al met 1-0 voor kunnen staan… Helaas werden onze spitsen niet goed aangespeeld om 

tot schieten te komen. Onze gasten kregen luttele minuten later een nog veel grotere mogelijkheid 

maar na goed voorleggen van de rechtsbuiten wist de linksbuiten de bal niet tot doelpunt te 

promoveren en zag hij zijn inzet snoeihard afketsen tegen de deklat. 

Goed doorjagen van spits Pelle Wermer leidde uiteindelijk de 1-0 in. Nadat hij de keeper, die een 

terugspeel ontving, goed opjaagde… werd de bal blind in de voeten van de me egelopen Mitchell 

gespeeld. Mitchell deed wat hij moest doen, dacht niet na, en schoot de bal onberispe lijk tussen de 

palen. 1-0, 17de minuut.  

Na deze 1-0 een onrustige periode waarin Sparta sterker leek en haastig op zoek ging naar de 

gelijkmaker terwijl wij ons lieten inzakken om zo nog meer ruimte achter de verdediging van de 

tegenstander te creëren. Enkele minuten na de 1-0 kreeg Sparta een grote kans cadeau doordat 

Wesley de bal niet goed wist te vangen, maar gelukkig op de lijn geholpen werd door Thijs. Via onze 

snelle buitenspelers wisten we de vrijgekomen ruimte goed te benutten. Bram creëerde een tweetal 

1 op 1 situaties en ook linksbuiten Mitchell kwam een aantal keren gevaarlijk de 16 ingedribbeld… 

Helaas leverden deze mogelijkheden geen doelpunten op, mede door goed keeperswerk van de 

Spartaanse doelman. 

In de rust verving Stijn de licht geblesseerde Merijn en gingen vol goede moed voor de belangrijke 3 

punten.  In de tweede helft konden we al snel concluderen dat we conditioneel een stuk sterker 

waren dan onze gasten. Dit resulteerde in een spelbeeld waarbij we de volledige controle hadden, 

onze achterhoede stond als een huis en vanuit die positie veelvuldig konden aanvallen. Het was dan 

ook wachten op de bevrijdende 2-0. Deze kwam uiteindelijk na behoorlijk wat gemiste kansen van de 

voet van spits Pelle Wermer… na een goed opgebouwde aanval ontving hij de bal zo’n 25 meter van 

de goal, draaide zich goed op en bedacht zich geen moment… met zijn ‘zwakkere’ linkerbeen schoot 

hij de bal vol overtuiging over de keeper heen in de verre hoek. Een kroonjuweeltje en belangrijker 

de verdiende 2-0. 

Na deze goal gingen de kopjes bij de gasten uit Enschede nog verder naar beneden en wisten onze 

jongens de wedstrijd solide uit te spelen waardoor er wederom 3 punten konden worden 

bijgeschreven aan het totaal! 

Aankomende zaterdag spelen we de belangrijke uitwedstrijd in en tegen LSV Jo17-1(Lonneker). Om 

12:30 zal er worden afgetrapt op Sportpark t’ Spolmink. Tot dan!  

 


