30-09-17 Nieuwe JO7-2 team goed van start
Afgelopen 2 weekenden speelde de JO7-2 hun eerste wedstrijden. Op 23 september
maakten Morris, Ise en Niek hun debuut in Beckum. Aangezien Sophie er helaas niet
bij kon zijn ivm een bruiloft kwam Youri na zijn eigen wedstrijd met de JO8-3 als een
speer vanaf Avanti naar ons toe om het team compleet te maken. Youri speelt dan wel
bij de JO8-3 maar heeft nog wel de JO7 leeftijd dus hij deed graag nog een potje mee.

In de kleedkamer zit de stemming zit er al goed in.
Na een serieuze voorbespreking een goeie yell bij Ise, Morris en Niek. van Morris, Ise,
Niek en Youri.
We gingen meteen goed van start en al snel leek het erop dat we vooral op de helft
van de tegenstander zouden spelen. Het ene na het andere doelpunt werd gemaakt
door onze debutanten. Het was wel duidelijk dat Youri al heel wat wedstrijdervaring
had en dat de tegenstander dit helemaal niet had. Daarom werd hij na de 4e goal in
de achterhoede gezet om de tegenstander een kans te geven maar Morris, Ise en Niek
gingen vrolijk verder met doelpunten maken. Ruststand was 7-0.
In de tweede helft speelde Beckum met 1 speler meer en dat resulteerde eindelijk in
een doelpunt voor Beckum. Maar dat vonden onze sterren wel weer voldoende en de
stand werd nog opgevoerd naar 11-1 (alhoewel de scheidsrechter niet verder telde dan
10-1). Het was een erg leuke start van de competitie.
Op 30 september speelden we een thuiswedstrijd tegen Zenderen Vooruit. Ook deze
wedstrijd kon Sophie helaas niet meedoen. Dit keer geveld door griep. Gelukkig wilde
ons trainingslid Niels graag eens een wedstrijdje meedoen om te kijken of hij dat leuk
zou vinden. Na de vorige wedstrijd hoopten we weer op een goede uitslag. Eens kijken
of we het ook zonder onze invaller van vorige week zo goed zouden doen. Onze

tegenstander had de week ervoor ook met dikke cijfers gewonnen dus waren ook erg
overtuigd van hun eigen kunnen.

Niels en Ise (staand) Niek en Morris (zittend).
In de eerste helft duurde het even voordat we in ons spel kwamen maar toen we
eenmaal op gang waren ging het snel. Ise (2x), Morris (2x) en Niek scoorden mooie
doelpunten en met rust was het dus al 5-0. Deze tegenstander wilde in eerste
instantie geen extra speler in het veld zetten. Dus de 2e helft begon zoals de eerste
helft eindigde. Er werd mooi samengespeeld, wat toch erg knap is op deze leeftijd, en
dat resulteerde in 2 hele mooie doelpunten van Niels (in zijn allereerste wedstrijd!)
en nog een doelpunt van Ise. Ook de tegenstander hielp ons nog een handje door
onder druk van de aanvallende Niels een eigen doelpunt te maken.
Halverwege de 2e helft besloot de coach van Zenderen dan toch maar een speler extra
in te brengen. Nou begrepen de 2 wisselspelers hem niet ze goed dus ze gingen beiden
het veld in en we hebben 10 minuten 4 tegen 6 gespeeld. Gelukkig wist Zenderen ook
nog 2 keer te scoren. Het werd dus weer een grootse overwinning, eindstand 9-2!
Deze trotse coach kijkt uit naar de volgende wedstrijd en ik hoop dat na het lezen van
dit verslag veel toeschouwers op onze volgende thuiswedstrijden (14 en 21 oktober)
zullen afkomen.
Heleen Klein Poelhuis.

