Verslag Jo-9 zaterdag 14 oktober,
De jeugd moest uit voetballen bij vv Ter Apel 96,
Ten eerste waren de jongens en meiden natuurlijk super blij met hun nieuwe tenues en met
hun eigen nummer! De jongens en meiden begonnen vol goede moed want ze staan op de 2e
plek van de competitie
De opstelling begon met Domique in het doel en de volgende spelers stonden in het veld,
Sven , Twan , Milan Steenhuis, Thomas , Tim , Kalle, en Dylan
De wissels waren Milan Schuring , Jordy en Lianne
De aftrap was om 10:00 uur en al na 4 minuten rende Dylan met een bloedgang naar het
doel en scoorde het 1ste doelpunt!
De verdediging van Ter Apel begon best wel sterk maar toen Bareveld één maal op gang was
waren ze niet meer te stoppen,
Al snel daarna kwam de 2de goal van Twan of te wel onze kleine Ronaldo hij heeft immers
ook nummer 7 net als onze Twan.
Ook Jordy kon zijn lol niet op toen de bal recht in het kruis van de spel begeleider kwam en
moest hier even smakelijk om lachen. Thomas was ook weer een beest in het veld met zijn
enorme trappen schopte hij zo alle ballen luidkeels (BAM) (HOPPA) naar voren en konden de
spitsen Milan Steenhuis en Twan zo vrij op de keeper af lopen.
Al snel volgden de 3de en 4de goal van onze kleine Ronaldo.
Toen was er rust en kregen ze een bekertje ranja en werden nog even toegesproken door
Luuk en Tobias voor de verbeterpunten.
2e helft is begonnen
De 5de goal was binnen 2 minuten al weer gescoord door eveneens Twan. Twan kreeg een
mooie voorzet en kon de bal zo vanuit de lucht de goal in schieten.
Lianne, Kalle en Tim waren ook super fel en gingen goed tekeer tussen de verdediging van
Ter Apel ze zorgden ervoor dat er goed werd overgespeeld.
Milan Schuring was ook erg goed bezig en schoot ook een paar ballen erg netjes naar voren
samen met Sven. Ze zorgden ervoor dat Ter Apel geen kans had om bij ons doel te komen!
Dominique had dus ook zeer weinig te doen. Twee keer is er even een klein schot geweest
maar voor onze keepster (de vrouwelijke van der Sar ) was dit een appeltje eitje.
Toen snel volgde de 6de goal van Milan Steenhuis die echt net over het randje de goal in
ging! Tot slot kwam de 7de goal nog een keer van Twan, en toen werd er afgefloten.
Superblij en trots met deze overwinning.
Helaas was Bentley niet aanwezig maar die zal ons volgende week weer versterken.
Tot slot is morgen zondag 15 oktober onze kleine Ronaldo (aka Twan) de pupil van de week
bij Bareveld 1 – Wedde 1 hopelijk scoort hij daar ook zo makkelijk als hij vandaag heeft
gedaan .

