JO7-2 gaat door met winnen!
Afgelopen zaterdag, 4 november, speelde de JO7-2 een thuiswedstrijd tegen Bentelo. Onze JO7-1
had 1 keer nipt van ze gewonnen en 1 keer nipt verloren. We rekenden dan ook op een spannende
wedstrijd. Sophie, Finn, Morris, Ise, Niek en Niels waren er in elk geval helmaal klaar voor. Zo ook de
vaste supportersgroep van ouders, grootouders en de ervaren oud-trainer/coach Herman Vossebeld.
De eerste helft was een spannende duel. In de eerste minuut ging Niek meteen fanatiek door de
verdediging van Bentelo heen en scoorde een mooi doelpunt. Vlak daarna viel al snel de 1-1 en de 12. Sophie had ook een goede dag en ging een paar keer goed richting doel. Ze werden flink
aangespoord door onze supporters en Ise begreep wel wat de bedoeling was. Na een mooie solo aan
de linkerkant van het veld scoorde ze de gelijkmaker in de verre hoek. Niels schoot helaas nog een
paar keer net naast maar Morris scoorde na een mooie pass van Finn de 3-2 en Bentelo de 3-3 en de
4-3 voor ons door een eigen doelpunt. Dat hadden ze beter niet kunnen doen want na rust kwamen
onze toppers pas echt op gang.
Morris scoorde na een mooie pass van Niek een prachtig doelpunt in de kruising. 5-3. Nou zijn de
doeltjes maar 1 hoog dus des te knapper is het om niet over te schieten. Na een lange solo scoorde
Morris ook de 6-3 en na een verkeerde uittrap van Bentelo zelfs de 7-3. Om het spannend te houden
schoot Morris vervolgens in eigen doel zodat Bentelo weer iets dichterbij kwam, 7-4. Gelukkig
maakte hij daarna snel zelf de 8-4. Bentelo deed nog 1 keer wanhopig iets terug, 8-5. En toen kwam
daar eindelijk de bevrijdende goal van Niels. Na meerdere keren op de paal en net naast te hebben
geschoten maakte hij er 9-5 van. Morris maakte na goed verdedigend werk van Finn nog de 10-5 en
Niek na een prachtige solo 11-5. Op de valreep maakte Ise er, na goed doorgaan, 12-5 van. Gelukkig
voor Bentelo floot de scheidsrechter daarna voor het einde van de wedstrijd.
Volgende week staat de spannende onderlinge strijd tussen JO7-1 en JO7-2 op het programma. Deze
wedstrijd wil niemand verliezen dus wie een echte wedstrijd wil zien is bij deze van harte uitgenodigd
om te komen kijken. Aftrap is om 9.00 uur.
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