
15-04-17 BSC Unisson JO7-3 en Bentelo JO7-2 samen goed voor 20 doelpunten 

Vandaag thuis tegen Bentelo JO7-2. Een sterk team met allemaal spelers uit groep 3. 
Maar goed dat zegt natuurlijk niets. Eerst maar eens zien. Heleen schotelde onze 
jongens en meisjes een echte warming-up voor. Rennen van links naar rechts en weer 
terug. Iedereen, Maja, Youri, Floris, Suze, Lieze en Jort, werd op scherp gezet. 

De wedstrijd kon beginnen met 2 wisselspelers, we waren namelijk met 6 jongens en 
meisjes op volle sterkte. Ook Bentelo was met z'n zessen. Aan het begin van de 
wedstrijd gingen we vol gas. Al snel stond het 1-1 (Maja 1-0) en schoot Floris op de 
paal. Het ging gelijk op en eindelijk hadden we echt een waardige tegenstander. Elke 
keer als wij scoorden, scoorden zij ook. Vooral via hun snelle rechtsbuiten gebeurde 
dat. Hij rende flink naar voren en onder een best moeilijke hoek, schoot hij ze 
loepzuiver in ons doel. Ook had Bentelo nog een ingooi die direct in het doel werd 
gegooid. Dat hadden we nog niet eerder gezien, maar was niet de bedoeling. Geen 
doelpunt dus. 

Lieze was licht geblesseerd aan de wedstrijd begonnen (enkel) en ging helaas in de 
eerste helft opnieuw door haar enkel heen. Ze kon haar tranen niet meer bedwingen 
en werd met een van pijn vertrokken gezichtsuitdrukking gewisseld. Beterschap 
Lieze! Ruststand 6-5. 

De tweede helft ging van start en bij 6-6 maakt Bentelo er zelf een creatieve kluts van 
en hielp ons weer aan een voorsprong (7-6). Na enkele mooie kansen voor Youri die 
helaas scherpte miste, zorgde hij toch weer voor de 8-7. Maja leek de 9-7 te maken, 
maar de scheids dacht er anders over. Hij zag dat een speler van Bentelo de veters aan 
het strikken was en niet mee kon verdedigen. Heel sportief scheids!! Gelukkig maakte 
Maja er enkele momenten later toch 9-7 van. Klasse! 

Naar het eind van de wedstrijd liepen we uit. Youri maakte met een bloedschone lob 
er 10-7 van. Na de 11-7 van Maja was het slotakkoord voor Bentelo (2x). Met 11-9 
begonnen we aan de penalty's. Wat een spannende en mooie partij van beide kanten. 
Daar hebben we tijdens de koffie nog gezellig met de coaches over nagepraat. 
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