
 JO7-1 vecht zich naar punt. 

Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd voor de winterstop op het programma voor de JO7-1. 

Na een fotosessie voor de voetbalplaatjes actie werd er een fanatieke warming up gedaan op het 

koude veld. De tegenstander was in geen velden of wegen te zien. Waren ze bang?? Op 1 wedstrijd 

na hadden we nog alles gewonnen en als we deze ook zouden winnen zouden we de jongens echte 

kampioenen kunnen noemen. De wedstrijd begon van onze kant wat zenuwachtig en weifelend. We 

waren ondanks de goede warming up niet helemaal bij de les en we stonden dan ook al snel met 0-1 

achter. Dat is natuurlijk niet de bedoeling als je kampioen wil worden. Vanaf de kant werden de 

jongens fanatiek aangevuurd. Maar helaas, al snel viel ook de 0-2. De ene aanval van BSC Unisson na 

de andere werd door TVO gepareerd en net toen de moed de jongens in de voetbalschoenen zakte 

scoorde Sven na een uitbraak de verlossende aansluitingstreffer. 1-2. Alles was nog mogelijk. Als we 

nu "gewoon" weer net als anders mooi gingen voetballen kwam alles goed. Maar daar dacht TVO 

heel anders over. Zij trokken zich niets aan van onze kampioensaspiraties en zij scoorden dan ook 

nog 2 keer voor de rust. En als Djayden niet een paar keer goed de bal had tegen gehouden achterin 

dan waren er nog een paar in gegaan.  Met 1-4 gingen we pauzeren en met de jongens werd de 

tactiek nog eens goed doorgenomen. 

De 2e helft was een meer gelijkopgaande strijd. Al snel scoorden wij de 2-4. Door goed uitverdedigen 

van Kick kwam de bal bij Yannick en die kon de bal simpel in het doel tikken. Er was weer hoop op 

een goede afloop. Helemaal nadat Mischa even later de 3-4 maakte. Djayden verdedigde goed uit en 

speelde de bal naar Mischa. Hij nam de bal mee vanaf het middenveld en ging goed door en zijn 

schot ging tussen 2 verdedigers door het doel in. Het publiek werd steeds fanatieker maar ook een 

beetje zenuwachtig. Ze "moesten"  natuurlijk wel winnen. Ondertussen speelde TVO rustig verder, 

zonder enige druk hadden ze duidelijk erg veel plezier in het spelletje. Helaas voor ons leverde dat de 

3-5 op en moesten we weer vol aan de bak. En dat moet gezegd. Onze jongens bleven vechten voor 

elke bal. Helaas belandde er nog een bal net over, net naast en op de paal, het geluk zat ook niet 

mee. 8 minuten voor tijd scoorden we dan eindelijk weer een aansluitingstreffer, 4-5 door Sven. En 

daarna hadden we best veel kans op de gelijkmaker maar Yannick kwam na een wissel weer het veld 

in en was even de richting kwijt. Hij moet nog gedacht hebben, wat gaat dat makkelijk. Hij liep naar 

het verkeerde doel en scoorde de 4-6 voor TVO. Maar ook nu gingen de jongens niet bij de pakken 

neerzitten. Ze bleven maar gaan en 2 minuten voor tijd scoorde Damiyan de 5-6. Nou hadden we nog 

2 minuten om gelijk te maken. 1 minuut voor tijd kregen we een corner en deze werd goed 

uitverdedigd over de achterlijn. Nog een corner. En deze ging er via Yannick, weer tussen de benen 

van de tegenstander door in. Na de aftrap volgde al snel het eindsignaal en hadden we 1 punt 

overgehouden aan deze spannende wedstrijd. Het belangrijkste was dat de jongens goed zijn 

doorgegaan en steeds na een achterstand terugkwamen. En ook dan mag je na zoveel wedstrijden te 

hebben gewonnen je wel (gedeeld) kampioen noemen. 

.  Heleen Klein Poelhuis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


