BSC Unisson A1 - Enschedese Boys A1, eindstand 9-0 (3-0)

22-11-2014

Dat onze jongens dit seizoen serieus strijden om de eerste plaats was al langer duidelijk, ondanks de
nederlaag tegen Losser enkele weken terug. Zaterdag 22 november stond de uitwedstrijd tegen het
eens zo roemruchte Enschedese Boys op het programma, dat het dit seizoen moeilijk heeft. Een
mogelijkheid om iets aan het doelsaldo te doen wellicht. Na 90 minuten stond er maar liefst 9-0 op het
scorebord, maar aangezien koploper AJC onverwacht hoog met 9-1 won, zijn we hier slechts ten dele
in geslaagd.

Ondanks die tegenvaller hebben we als A1 toch weer een goede partij voetbal laten zien, waarin te
zien was dat we er als Team staan voor elkaar. In de eerste helft werden er nog te veel kansen gemist
en was het rendement dus nog wat te mager. Pim Ratering was hierop een uitzondering want die
maakte een zuivere hatrick in de eerste helft.

Na wat wijze woorden van de trainer in de rust en wat wisselingen gaandeweg de 2e helft, werd het
rendement wat beter er werd er oa. nog gescoord door: Pim (2x), Jordi (2x), Nick, en let wel onze
linksback Jasper Tiemens, die in mijn ogen een van de beste spelers van het veld was. Had
verdedigend alles, deed opbouwend niets verkeerd en had zelfs de kracht en inzicht om zich op het
juiste moment naar voren te begeven en te scoren.

Kortom het publiek heeft denk ik een aantrekkelijk potje voetbal kunnen aanschouwen, of overdrijf ik
nu? Ik heb in ieder geval wel genoten. Jongens nogmaals gefeliciteerd !

Zaterdag 29 november staan 2 heuse toppers op het programma, als de nummers 1 en 3 (AJC en
Losser) en de nummers 4 en 2 (Emos en BSC Unisson) elkaar ontmoeten. Emos zal zich ongetwijfeld
willen revancheren voor de eerste nederlaag van het seizoen afgelopen zaterdag tegen Losser. Wij
zullen uiteraard trachten ons sterke spel dit seizoen ook in Enschede op de mat te leggen.

