
08-04-17 BSC Unisson JO7-3 voelt zich thuis in minicompetitie (deel 2) 

BSC Unisson JO7-3 is het jongste 4x4 team bij BSC Unisson dat uitkomt in een onderlinge mini-
competitie. Leiders Remco en Karen houden ons inmiddels wekelijks op de hoogte van het wel en 
wee van deze mini's. Na de leuke potjes mini-voetbal tegen WVV JO7-3 en Delden die, hoe 
onbelangrijk misschien ook op deze leeftijd, allebei werden gewonnen, was het afgelopen zaterdag 
alweer tijd voor wedstrijd nummer 7. Dit keer was het JO7-2 team van WVV '34 uit Hengevelde te 
gast op De Zweede. Het verslag. 

Vandaag tegen WVV, daar hebben we eerder tegen gespeeld. Suze was er ook weer bij, helaas Lieze 
niet vanwege een enkelblessure. Iedereen was ruim voor 9 uur op het veld en dus konden we op tijd 
beginnen. Jeroen hanteerde de fluit en blies voor het begin van de wedstrijd. WVV ging snel van start 
terwijl onze verdediging op een gatenkaas leek. Dat betekende een vroege achterstand 0:1. Dat 
betekende ook meteen het laatste doelpunt van WVV in de eerste helft. Wat in de eerste helft opviel 
was het sterke middenveld spel van Youri, zijn doelpunten en de passes op Maja. Het was geweldig 
om de soepele combinaties in ons team te zien. Hoogtepunt was het doelpunt van Suze (ja haar 
eerste!) vlak voor rust op, aangeven van Jort. Ruststand 11:1. 

Tijdens de pauze even overleg met de coaches van WVV. We besloten om met 4 tegen 5 verder te 
gaan, in de hoop dat de verhoudingen in het veld wat beter zouden worden. 

Weer starten wij in de gatenkaasopstelling en kregen we een paar doelpunten om de oren. 11:3. Ook 
de aanval ging minder scherp, de ene (Jort) na de andere misser (Youri, Maja en Suze). In de 
tussentijd fluisterde coach naar Floris dat we het in de 2e helft met een speler minder doen. Reactie 
van Floris:" DAT IS TOCH NIET EERLIJK!" 

Gelukkig had het geen slechte invloed op het spel. In tegendeel, ze gingen scherper spelen alsof ze 
uitgedaagd werden. Al snel kwamen ook onze doelpunten. Vooral Maja was erg op dreef. Suze 
gooide haar eerste ingooi (had ze in de rust aan de coach gevraagd). Bij een stand van 16-3 werd er 
geroepen om 20 doelpunten. WVV liet dat niet gebeuren en zorgde voor een eindstand van 18:5. 
Wat een doelpuntenfestijn. Leuk dat er daarom vandaag veel toeschouwers waren: Marieke 
(vriendin mama Youri), Jaap en Rita (Opa en Oma van Jort), Opa van Floris, Sandra en Fenne (mama 
en zusje Jort) en Andre (Bobo BSC Unisson). Dank voor jullie aanmoedigingen!! 

Tot volgende week! 

Remco van Hogen en Karen Boon 

 


