Haaksbergen VR 1 - BSC Unisson VR 1, eindstand 1-3 (0-2)
02-11-2014
Zondag 2 november stond het tweede uit Haaksbergen afkomstige damesteam op het programma,
vv Haaksbergen dit keer. Na de teleurstellende wedstrijd tegen HSC, waar met “slecht voetbal “ 3
punten werden binnen gehaald vond coach René dat de neuzen weer even dezelfde kant op moesten
staan. Kritisch zijn op jezelf en je teamgenoten is prima, als er daarna maar weer gezamenlijk een
biertje wordt gedronken.
Om half 1 werd er op het hoofdveld afgetrapt. De basis opstelling was als volgt. (vlnr)
Wendy (goal) Brigitta, Irene, Joyce en Nandine achterin. Op het middenveld Kristie, Anouk en
Charlotte en de voorhoede bestond uit Aryana, Suzan en Romé.
De traditie van een onrustig en rommelig eerste kwartier werd trouw in stand gehouden. Gelukkig
hadden de dames nog wel het meeste balbezit en kon de verdediging van Haaksbergen regelmatig
onder druk gezet worden. De aanvallers die vorige week veel kritiek en buitenspelsituaties te
verduren kregen waren scherper dan ooit. Kristie zorgde met haar linkerbeen voor dreiging vanaf de
linkerkant terwijl Romé en Charlotte vaak via de rechterkant de hoek in werden gestuurd. Steeds
vaker werden Suzan en Anouk bereikt en werden er kansen gecreëerd. Suzan wist één van de kansen
op geheel eigen wijze te benutten. Ze worstelde zich langs wat spelers en de keeper om vervolgens
met bal en al de goal in te springen. Erg bijzonder tafereel, maar wel een verdiend derde doelpunt in
haar voetbalcarrière! BSC Unisson bleef ondanks het soms te rommelige spelbeeld wel voor dreiging
zorgen. Uitbraken van Haaksbergen werden vrij simpel door de verdediging onschadelijk gemaakt.
Op een gegeven moment kreeg Aryana de kans om de bal voor te zetten waar meerdere speelsters
klaar stonden om hem in te tikken. Romé was er als eerste bij en zorgde daarmee voor de 0-2. Tijd
voor een kop thee.
Na de rust veranderende het spelbeeld. De verdediging van BSC Unisson werd steeds meer onder
druk gezet. Inmiddels was laatste man Irene vervangen voor Saskia en had Pauline de plek van
Aryana overgenomen. Doordat Haaksbergen steeds meer druk zette en vaak middenvelders en
verdedigers mee naar voren nam ontstonden er gaatjes in de verdediging. De spits van Haaksbergen
wist daarvan te profiteren en schoot de bal van afstand knap binnen. Lang kon Haaksbergen echter
niet genieten van deze goal want enkele minuten later wist Anouk een steekpass te geven op Romé
die de bal keurig langs de keeper heen schoot, 1-3. Er werd in de tweede helft nog meer dreiging
gecreëerd door mooie steekballetjes van wandelend rustpunt Anouk maar helaas werden deze niet
genoeg benut. De onervaren Pauline ging een aantal keer fanatiek de duels in en zette zo de
rechtsback onder druk. Aan de rechterkant creëerde Moniek, die erin gekomen was voor Romé, nog
een aantal kansen maar helaas zonder rendement. De wedstrijd liep ten einde en zo werd er met 3-1
gewonnen.
Volgende week staat er een derde uit Haaksbergen afkomstige tegenstander op het programma,
namelijk Bonboys VR1. Het beloofd een spannende wedstrijd te worden aangezien de teams al
hebben laten zien aan elkaar gewaagd te zijn. Ook de stand liegt er niet om. BSC Unisson vr1 staat
momenteel tweede met 10 punten uit 4 wedstrijden. Bonboys VR1 staat derde met eveneens 10
punten, maar dan uit 5 wedstrijden. Om 11 uur zal er afgetrapt worden op het veld van de Bonboys.

