JO7-2 blijft winnen
Zaterdag 25 november speelde JO7-2 thuis tegen WVV '34. Eerst werden er foto's gemaakt voor de
voetbalplaatjes actie. Daarna een goede warming up want het was erg koud. Vanaf het begin waren
we de betere ploeg. We speelden goed samen en dat is knap op deze leeftijd. Na 2 minuten al is het
Ise die goed uitverdedigd en de bal naar Niels Passt. Niels schiet raak en de 1-0 staat op het bord.
Snel daarna kan Morris de 2-0 maken met een beetje hulp van de tegenstander. Helaas gaat daarna
Niek naar huis, deze bikkel was al ziek maar heeft het toch even geprobeerd. Omdat Finn er ook niet
bij was moesten ze met 4 spelers verder. Maar gezien de kou was 0 wissels niet zo erg. Geen
koukleumende kinderen aan de lijn. Niels was vandaag goed in vorm, na de 1-0 maakte hij ook de 30. Een niet al te hard schot, het was meer een rollertje, maar hij ging er wel in! Na goed
uitverdedigen door de dames, Ise en Sophie hadden al heel wat ballen achterin gered, besloot Morris
eens een solootje te proberen. En met succes want hij ronde deze solo af met een doelpunt, 4-0. Af
en toe kwam WVV er wel uit maar erg overtuigend was het niet. mede doordat onze spelers goed
stonden opgesteld, 2 achter, 2 voor, kwamen ze er niet door heen. Vlak voor rust kwam er een mooie
pass van Morris op Niels en hij bedenkt zich niet en schiet de bal er in 1 keer in. 5-0. Tijd voor
versterking aan WVV kant. 1 Speler extra in het veld zorgde voor een klein beetje meer evenwicht.
Na rust ging BSC Unisson rustig verder met scoren. Morris maakt de 6-0, Niels na een pass van Ise 7-0
en Morris 8-0. En dan komt ook eindelijk WVV tot scoren. 8-1 en dat doelpunt wordt groots gevierd.
Daarna worden we even teruggedrongen richting eigen helft en in een uiterste poging een bal uit het
doel te halen is het Morris die in eigen goal schiet. 8-2. Zou het dan toch nog spannend worden?
Nee hoor, we zijn meteen weer wakker en al snel komt daar de splijtende pass van Niels op Sophie,
die daarop haar eerste doelpunt maakt. 9-2. Vlak voor het eind vallen er nog 2 doelpunten, eerst is
het Morris die de 10-2 maakt en daarna nog Niels die de 11-2 en daarmee de eindstand bepaald. Het
was weer een genot om naar te kijken en het aantal toeschouwers groeit met de week.
Afgelopen zaterdag hebben deze kanjers, zonder ondergetekende, maar uit betrouwbare bron
vernomen, supergoed gespeeld tegen VV Hoeve Vooruit. lang bleef het 0-0 maar na 7 minuten wist
Morris de score te openen. Bij rust was het al 0-5. In de 2e helft werd het nog spannend maar
uiteindelijk heeft BSC Unisson met 5-9 gewonnen. Komende zaterdag, 9-12, spelen we thuis tegen
dezelfde tegenstander. Komt dat zien. Aftrap 9.00 uur.
Heleen Klein Poelhuis.

