
Zaterdag 11 november Vogido JO8-2 - BSC Unisson J08-3G 
 

“De 2e helft”  
 

Zaterdagochtend 7:45 verzamelen op de Zweede, onmenselijk vroeg, chagrijnige 
gezichten die zich afvragen of we dit wel met alle plezier voor de jeugd van Boekelo 
doen. Om 9:30 staan we, na een onstuimige opwarming, klaar om ten strijde te 
trekken. 
We starten met alle 7 in de basis. Suze in het doel, Floris, Karlijn, Jort, Youri, Lieze 
en Maja in wisselende samenstelling voorin of achterin. Het is een open wedstrijd en 
de kansen volgen elkaar aan weerszijden in behoorlijk tempo op. Jort houdt nog net 
op tijd de poort dicht door een mooie tackel op de bal. Youri schiet met een lekker 
krul de bal op de paal. Suze houdt het doel schoon door de doelpogingen van Vogido 
klemvast onschadelijk te maken. 
We gaan zonder Time-Out (het is te koud) de rust in met 0:0.  
In de rust wordt het team toegesproken en we geloven erin dat we een doelpunt 
kunnen maken en de wedstrijd winnen. Die overtuiging kwam terug in de tweede 
helft. Met Suze voorop gaan we in de aanval. Diverse kansen maar nog geen 
doelpunt. Na 4 minuten eindelijk raak! Youri 0:1. Vervolgens gaat het lopen bij ons en 
is de tegenstand gebroken. Floris stoomt van achteruit op naar voren en schiet op de 
paal. Youri pakt de rebound op en maakt 0:2. Daarna kansen voor Jort, hard schot 
naast en een schot van Suze naast. 
Aan de kant wordt gefluisterd dat Suze wel een doelpunt verdient met zoveel inzet. 
Ze gaat als een dolle over het veld heen. Via een hoekschop wordt ze beloond. Na 
een kluts schiet ze schiet hem vol in het doel. 0:3. Even later een slowmotion actie 
van Youri in combinatie met de keeper van Vogido. Een langzaam rollertje beland 
uiteindelijk in het doel. 0:4. Daarna maakt Youri 0:5. Helaas valt Floris in een duel om 
de bal erg ongelukkig. Met veel pijn wordt hij door een van de coaches naar de kant 
gedragen. Hij heeft last van zijn schouder en nek maar hij weet zich weer te 
herstellen en gaat het veld weer in. In de slotfase is Karlijn meerdere keren dichtbij 
een doelpunt. Toch weet Suze het net weer te vinden en bepaalde de eindstand op 
0:6. Voor Suze en Maja dus ook nog een Clean Sheet :-)     
 

Remco van Hogen 

Karen Boon 
 

En ondersteuning van  
Jeroen Seelen 
Martin Sak (facilitair) 


