01-11-2015 Victoria 28 VR1 - BSC Unisson VR1
Precies om 10 uur beginnen de Dames tegen Dames Victoria '28.
Opstelling als volgt
Verdediging; Quirine Joyce Irene Marleen
Middenveld; Anouk Moniek Nandine
Aanval; Romé Fleur Charity
En op de bank zitten Charlotte, Bri en Pauline.
Na een veilige landing vanuit Canada is Irene weer beschikbaar voor de Dames. En een bijzondere
wedstrijd voor Charity, zij maakt namelijk haar eerste debuut bij BSC Unisson Dames.
Het spel begint een beetje heen en weer. Maar kansen komen er niet echt. Na 11 minuten krijg
Moniek een kans om te scoren maar de keeper krijgt de bal makkelijk in de handen. Toch krijgt BSC
Unisson weer een kans, Nandine krijgt de bal en schiet netjes in de hoek van het goal van Victoria.
BSC staat met 0-1 voor.
10 minuten later krijgt Victoria een penalty, en die benutten bij de rebound, omdat Lotte heel mooi
de bal tegen hield. 1-1 staat het nu. Maar paar minuten later krijgt Fleur M een mooie bal die ze
scoort, 1-2 voor BSC. Met nog 5 minuten te gaan scoort Irene van nog een redelijke afstand van doel,
hard over de grond heel netjes in het doel 1-3 voor BSC Unisson
De wissels voor de tweede helft zijn: Charity gaat eruit voor Charlotte en komt
op de plek van Anouk. Anouk gaat in de spits en Fleur M gaat links voor. Al snel
maakt Victoria een doel punt waardoor de stand 2-3 wordt. Met een bijzonder
bal van Irene loopt Fleur M zo hardt als ze kan op bij de bal de komen, alleen is
de keeper eerder bij de bal alleen raakte ze de bal niet goed waardoor Fleur
langs de keeper kan en zo scoort voor Unisson 2-4 wordt de stand. Bri komt er
later in voor Quirine. Later is er een mooie combinatie tussen Fleur M en
Moniek, maar wordt niet benut met een goal. Met nog een kwartier te gaan
krijgt Victoria een vrije trap, en die scoren ze 3-4. Na 45 minuten wint Unisson
met 3-4.
Volgende week zondag spelen de Dames thuis tegen SVV '91 om 12 uur.

