JO7-2 herstelt zich knap.
Afgelopen zaterdag stond voor de JO7-2 het uitduel tegen het altijd lastige WVV '34 op het
programma. Na de nederlaag van vorige week tegen onze eigen JO7-1 hadden ze wat goed te maken.
Van tevoren gaf de scheidsrechter aan dat hij naar eer en geweten zou gaan fluiten en hij vroeg vast
begrip voor het feit dat hij (inderdaad) niet alles goed zou zien.
Om 10.00 uur trapten we vol vertrouwen af voor de 1e helft. De eerste minuten was het nog een
beetje voorzichtig aftasten van de tegenstander. Na 5 minuten had Niek in elk geval genoeg gezien
en hij soleerde dapper van achter naar voren en schoot droog de 1-0 binnen. Hij had de smaak te
pakken en snel daarna maakte hij al de 2-0. Wat Niek kan, kan ik ook dacht Ise, helaas ging haar bal
net naast. Maar we bleven aanvallen en waren duidelijk beter dan de tegenstander. Dankzij de
scheids kwam WVV toch regelmatig op onze helft. In de 12e minuut was het Ise die heel goed
uitverdedigde en de bal naar Niek passte. En bij Niek lukte alles vandaag dus ook deze bal schoot hij
in het net, 3-0. Hij kwam trots terug rennen en kwam even vertellen dat hij nu toch wel even de
beste was want hij had álle doelpunten gemaakt. Ondertussen waren natuurlijk Niels, Sophie en
Morris ook druk met aanvallen en verdedigen. Er stond een heus team op het veld, er werd goed
samengespeeld en Morris schoot nog een keer net naast en een keer op de paal. Vlak voor de rust
was het toch weer Niek die de 4-0 maakte. Morris wist ook nog te scoren maar dat was in eigen doel.
In een ultieme poging om de bal tegen te houden raakte hij de bal het laatst aan voordat hij in het
doel verdween. Maar nu was het toch een stuk minder erg dan de vorige keer omdat we voor
stonden met 4-1.
Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. BSC Unisson in de aanval, af en toe een uitbraak van
WVV die dan weer vakkundig teniet werd gedaan door 1 van onze verdedigers. Ook in de 2e helft
was het weer Niek die de 1e goal maakte, 5-1. De andere spelers wilden nou toch ook wel eens
scoren. Sophie stopte een voorzet van WVV en ging er snel vandoor. Ise liep mee en kreeg de bal van
Sophie. Helaas ging de bal net naast. Even later verdedigde Sophie weer de bal goed uit richting Niels
en van de hoek van het veld dribbelde hij richting goal en prikte de bal in het doel. 6-1. Gelukkig bleef
de sfeer op het veld prima en leek de tegenstander niet van slag of gedemotiveerd. Dat zal ook de
reden zijn dat ondergetekende vergat om aan te geven dat er bij WVV een extra speler mocht mee
doen. Daar had ik eigenlijk ook helemaal geen tijd voor want de doelpunten waren niet bij te
houden. WVV verdedigde de bal verkeerd uit en Morris schoot makkelijk de 7-1 binnen. Daarna
soleerde Niek meteen na de aftrap naar de goal en maakte de 8-1. Na een goed georganiseerde
aanval scoorde Morris de 9-1. Sophie raakte nog een keer de paal en Niels zijn uitbraak resulteerde
ook in een balletje net naast (volgens een aantal supporters lag dat aan het scheve veld). Vlak voor
het einde van de wedstrijd wist Morris er nog 10-1 van te maken. Einduitslag van deze mooie
wedstrijd. Met dit resultaat kon deze trotse coach wel terugkomen op de Zweede. Voor wie dit
talentvolle team eens wil zien spelen; komende zaterdag spelen we thuis om 9.00 uur.
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