
02-09-17 Bekerwedstrijd JO8-3G tegen Emos JO8-1 

 

Doping of groeihormoon? Vandaag de eerste wedstrijd van het seizoen, nog niet voor de 

competitie maar we gaan er wel serieus tegenaan! We hebben er allemaal zin in :-)   

We spelen thuis en zien rond 9:15 onze tegenstanders het veld oplopen. Best wel grote 

jongens zitten er tussen. Ach het zal wel, is ook JO8 natuurlijk.  

Om 9:30 beginnen we en het is een best leuke eerste wedstrijd. De eerste 10 minuten is 

aftasten en worden er plaagstootjes uitgedeeld. We zien mooie acties, passere wegingen en 

passes. Er wordt nog niet gescoord en de keepers hebben niet veel te doen. Voor de rust gaat 

het toch mis en scoort Emos 2x. Met 0-3 gaan we de rust in.   

Na rust gaan we lekker van start. Lieze  pakt een pass op die de diepte in gaat. Op magistrale 

wijze haalt ze uit en de bal vliegt langs de starende en verbijsterde keeper van Emos. 1-3!!    

Emos voelt de bui hangen en gaat wisselen. Er  komen grotere jongens in het veld. Die zijn 

aanmerkelijk sterker en sneller. Suze gaat er vol in en heeft er maling aan dat die jongens een 

kop groter zijn. Toch wordt er snel gescoord en Emos loopt uit naar 1-5. Onze jongens en 

meiden hebben het lastig en merken dat ze regelmatig ondersteboven gelopen worden door de 

grotere jongens. Langzaamaan zakt de moraal in het team en horen we dat deze jongens te 

groot en te sterk zijn om wat tegen te doen. De Score loopt op naar 1-7. In het laatste deel 

krijgen we nog een opleving en krijgen we tijdens een aanval de medewerking van de 

spelbegeleider (ja, geen scheids meer). Vrijetrap!  

Maja weet er raadt mee en schiet met een verbluffend mooie trap de bal vanaf een behoorlijke 

afstand links in de bovenhoek. Voor de 2e keer heeft de keeper van Emos het nakijken. 2-7. 

En dat was het dan. Emos trekt nog een paar keer ten strijde en bepaalt de eindstand op 2-9.  

   

Naderhand begrepen wij dat Emos een tekort aan spelers had voor de JO8 en daardoor spelers 

van JO9 heeft ingezet. Ja, dat verklaart een boel. Dit was dus eigenlijk de wedstrijd BSC 

Unisscon JO8-3G vs Emos JO9-2 !!!   

Dat plaatst alles in een ander perspectief. Goed gedaan Youri, Maja, Lieze, Jort, Karlijn en 

Suze!!   

 

Remco van Hogen  

 


