BSC Unisson 2 legt tijdens teamdag de basis voor tweede seizoenshelft
Het tweede elftal heeft zaterdag 17 januari dankbaar gebruik gemaakt van de winterstop. De equipe
van Han Dijks en André Borgeling besteedde deze dag dakbaar aan het jaarlijkse teamuitje en legt
daarmee de basis voor de tweede seizoenshelft. Dankzij het feit dat er zondagmorgen geen potje
voetbal op de planning stond, konden de zaterdag en de nacht erop effectief worden ingezet in het
kader van teambuilding.
Met maar liefst 21 personen werd voor het middagprogramma naar Nijverdal gereden voor een
drietal activiteiten. De geur van verbrand rubber was gelijk goed merkbaar nadat het team zich op
een heat karten had gestort. Ondanks dat de crew van Kartplaza de handen vol hadden aan alle
gespinde, gebotste en nagenoeg over de kop geslagen karts, werden er snelle tijden geboekt op het
asfalt van Nijverdal. Goalie Brian Pieper ging uiteindelijk aan de haal met de Grand Prix.
Na het karten ging het programma in volle vaart door naar het Lasergamen waarbij het in een rood
en een groen team verdeelde tweede elftal in een Wild-West achtige omgeving elkaar flink kon
afknallen. Met de ervaringen van doorgewinterde Navy SEALS’s en de onzichtbare bewegingen van
een goede sluipschutter wisten de schutters van beide teams elkaar goed te raken. Ondanks
verwoedde pogingen van de groene aanvalsgroep om door de rode linies heen te breken, wist het
rode team vanwege een eerste strategische beweging uiteindelijk de meeste punten te behalen. Een
eervolle vermelding is hierbij voor Tim de Veen op zijn plaats, die de hoogste individuele score wist te
behalen.
Na dit Boekelo’s kwartiertje, vol met actie en adrenaline, was het eindelijk tijd om het wat rustiger
aan te doen. Het laatste uurtje te Nijverdal werd met een uurtje bowlen doorgebracht
(overallwinnaar Hendrik), waarbij niet alleen werd geprobeerd zoveel mogelijk strikes te gooien,
maar ook werd onderzocht met hoeveel bowlingballen er tegelijk op één baan op de kegels
afgevuurd kunnen worden. We zullen u de resultaten van dit diepgaande onderzoek maar besparen.
Daarnaast werd nog geprobeerd het wereldsnelheidsrecord bowlen te breken. Ondanks dat de
geluidsbarrière werd aangetikt, wist het team geen vermelding in het Guinnes Book of Records
binnen te slepen.
Het door Hendrik en Sevrien georganiseerde programma werd op De Zweede in stijl afgesloten met
een Chinees buffetje, waarna er door ongeveer de helft van de ploeg koers werd gezet naar Dancing
Dieka in Markelo.
Al met al een zeer geslaagde teamdag. Met de opgedane teamspirit zullen in de tweede helft van de
competitie menig driepunter binnengesleept gaan worden!

