01-10-16 BSC Unisson MO11-1 vs. Lochem SP MO11-1

Vorige week hadden de meiden van BSC Unisson een zaterdagje rust van het voetballen en konden
dus bijkomen van de verloren wedstrijd tegen de koploper van hun competitie.
Deze week moesten de meiden spelen tegen Lochem SP. Lochem SP staan op de 11e plek van de 13
teams, en BSC Unisson op de 6e plek van de competitie.
Keeper:

Mynke

Verdediging: Maya

Leonie

Middenveld: Nienke
Aanval:

Laurie
Indy

Nikki

Wissel: Fenne
De wedstrijd begon om 11 uur en de meiden van BSC Unisson trapte het af. Meteen begonnen de
meiden weer lekker te voetballen met veel zin en plezier. De wedstrijd was minuten erg spannend,
de waren veel acties van BSC Unisson, maar ook door Lochem SP, maar beiden teams hebben deze
acties niet benut in een doelpunt.
Door de wedstrijd heen wisselen wij alle meisjes, zodat iedereen wel eens op een verschillende
plekken komt te staan. En al snel maakte onze Fenne de 1-0 toen we haar hadden gewisseld. Maar
een paar minuten later scoorde de tegenstander de 1-1 en bleef de wedstrijd toch wel spannend.
Toch scoorde Leonie al snel de 2-1. Daarna maakte Fenne haar tweede doelpunt en werd het voor
ons 3-1 in de wedstrijd, ook scoorde Leonie ook haar tweede doelpunt van de wedstrijd en maakte
het 4-1. Vlak voor de rust wist Maya ook nog een mooi doelpunt te scoren en stond het 5-1 voor de
meiden van BSC Unisson.
In de tweede helft zag je wel dat de tegenstander graag ook een paar doelpunten wilde scoren en
gingen er hard tegen aan om de wedstrijd te winnen. De meiden van BSC Unisson moesten nog veel
energie hebben om dat te voorkomen en dat deden ze.
Met een prachtig doelpunt schoot Leonie hard in de goal, 6-1. Snel na haar doelpunt kreeg Leonie
zo’n kick dat ze ook de 7-1 voor meiden scoorden. Het samen spelen deden de meiden super goed,
vanuit het samen spelen maakte de meiden erg mooie doelpunten. Zo scoorde Maya een prachtig
doelpunt door samen te spelen met de andere meiden, 8-1.
Toch kregen de tegenstanders ook wel wat kansen, alleen hebben ze deze niet benut met een
doelpunt. Maar BSC Unisson wel, eerste kans na de 9-1 scoorde Leonie haar 5de doelpunt al voor deze
wedstrijd. Toch wist de tegenstander Lochem SP wel een doelpuntje te scoren waardoor de stand 9-2
werd. En vlak maar dan ook vlak voor het einde van de wedstrijd scoorde Maya nog snel de 10-2.
Dit is ook de eindstand van de wedstrijd BSC Unisson MO11-1 tegen Lochem SP MO11-1.
Volgende week speelt BSC Unisson MO11-1 niet i.v.m. met de military. BSC Unisson MO11-1 spelen
pas 15 oktober weer tegen Bon Boys MO11-2
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