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“Vakantie of toch nie?”  
 

Het zonnetje lacht, het gras is groen en er wordt weer gevoetbald door Unisson. 
Er wordt lekker gestart door Unisson en Youri zoekt meteen de ruimte op en passeert 
een paar man. Na 4 minuten maakt hij er 1:0 van. Na deze eerste stoot was het 
afwachten wat RSC ging doen. Zij gingen in de aanval en kwamen voor ons doel. 
Deze aanval werd afgeslagen. Toen uitverdedigen en Niet Voor Het Doel Langs! 
(Zongen wij in koor). Helaas dacht Jort daar anders over en gaf “lekker” voor.. 1:1. 
Tot de time-out ging het op en neer en waren er prachtige reddingen van Maja. 
Direct na de time-out liep Floris van achteruit naar voren (dankzij de energieke koek 
van zijn moeder natuurlijk) en schoot de 2:1 binnen.  
RSC kwam snel met een tegenstoot en maakt er 2:2 van. Na doelpunten van Jort, 
Youri en RSC 2x gingen we met 4:4 de rust in. 
In de tweede helft ging Youri op goal staan. Dat pakte hij goed op! Meteen een 
mooie redding te pakken. Maja werd vervolgens hard onderuit gehaald en dat deed 
de wenkbrauwen bij Jeroen(papa) fronsen.  
Op dit moment in de wedstrijd maakt enige dromerigheid zich meester van het team. 
Het lijkt alsof er een paar denken dat ze een rustige training hebben. En ja dat leidt 
natuurlijk tot de 4:5. In de time-out laten de coaches even merken dat het nog geen 
vakantie is. Er kan gewonnen worden maar dan moeten ze het wel willen. We Willen 
Winnen roepen ze in koor. En daar gaan we voor de laatste 10 minuten. 
De boodschap was duidelijk overgekomen want er wordt onderling gecoacht en 
zowel verdedigend als aanvallend scherp opgelet. RSC werd volledig aangepakt en 
al snel werd het 5:5 door Maja. In het slotstuk van de wedstrijd prikte Maja er nog 
een in. Daarna hielden we de poort dicht en wonnen verdiend met 6:5. Prachtig 
gedaan jongens en meiden!!! 
Volgende week hebben jullie echt vakantie. Tot over 2 weken. 
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