SVV VR1 - BSC Unisson VR1, eindstand 0-2 (0-0)
Op zondag 3 mei moesten we om 08:15 verzamelen in de kantine op de Zweede. Aangezien om
11:30 aanwezig zijn vaak al een opgave is, was het dan ook verrassend dat bijna iedereen op tijd was.
Alleen Irene had de melk er nog niet uit dus daar werd even op gewacht. Ook onze fanatieke coach
René was aanwezig en liet zijn eigen eerste helft bij het 6e elftal schieten voor “zijn dames”. SVV
stond op het programma. Tot nu toen werd er 2 keer gelijk gespeeld en 1 keer dik gewonnen van dit
team.
Eenmaal aan de warming up begonnen werd al duidelijk dat het vrij warm was. René riep ons voor de
opstelling bij elkaar en deze was als volgt:
D: Wendy
A: Nandine, Irene, Moniek en Brigitta (gelukkig weer fit)
M: Charlotte, Anouk en Lotte
V: Suzan, Saskia en Romé
W: Fleur L, Pauline, Quirine, Aryana
De wedstrijd begon wat minder chaotisch zoals we bij sommige andere wedstrijden meemaken. De
bal bevond zich dan ook veel op de helft van SVV. Al snel werd er besloten om spits Saskia en
voorstopper Moniek om te ruilen. Moniek zorgde voor meer dreiging voorin en Saskia had alles
onder controle zodat Irene, die last had van haar rug niet al te vaak in actie hoefde te komen. Toch
moest er een vrije trap geïncasseerd worden net buiten Wendy’s 16 meter gebied. Er werd volgens
de scheidsrechter hands gemaakt dus de bal werd weer op ongeveer dezelfde plek terug gelegd.
Toen de vrije trap genomen werd en over de achterlijn verdween vond de scheidsrechter dat het
toch een penalty moest zijn. Wendy stond klaar en de verdedigers stonden op scherp voor het geval
dat… En dat gebeurde! Wendy hield de penalty tegen! De bal werd weggewerkt en de wedstrijd ging
verder.
Ondanks dat er veel dreiging werd gecreëerd met daaronder een aantal corners lukte het nog niet
om te scoren. Lotte kreeg nog wel een keer de bal buiten de 16 meter voor de voeten en haalde uit.
Helaas net over. De Dames gingen dus met 0-0 de rust in. René vertrok om zijn eigen wedstrijd te
spelen en Arjan kreeg de instructies voor de tweede helft.
In de rust werd Romé gewisseld voor Fleur L. Deze bewees vrijwel direct haar dienst. Ze weet
meerdere keren haar tegenstander uit te spelen en kansen te creëren. Na een kwartier komen
Pauline en Quirine erin voor Bri en Sas. Lotte gaat naar linksback, Suzan op linkshalf en Pauline op
linksvoor. Quirine op rechtsbuiten en Fleur in de spits. Anouk voorstopper en Moniek op midmid. Na
deze grote wisseltruc gaat het steeds beter. Suzan die haar laatste officiële wedstrijd speelt weet een
grote kans te creëren maar helaas eindigt deze in de handen van de keeper, die er opvallend veel uit
hield. Niet veel later weet Charlotte, die de laatste tijd echt in vorm is, de bal op de meegelopen
Irene te spelen en deze geeft hem af op Fleur. Fleur schiet de bal in de linkerhoek buiten het bereik
van de keeper en dan is het eindelijk 0-1! Daarna wordt er door zowel Moniek als door Fleur nog een
paar keer op doel geschoten maar deze schoten gaan over of naast. Ook Quirine speelde goed en
kreeg ook kansen maar het leek erop dat ze er gewoon niet in wilden. Tot dat er een hoge bal tussen
de keeper en de laatste man valt. Pauline staat precies goed en maakt haar eerste goal, 0-2!

Inmiddels gaf Suuz aan er wel af te willen en Aryana kwam erin. Suzan eindigde haar voetbalcarrière
onder luid applaus en kreeg al snel een waterzak over zich heen. Wij hopen haar natuurlijk nog over
te halen om volgend jaar wedstrijden te blijven spelen, maar zoals het er nu uit ziet was dit haar
laatste wedstrijd. De wedstrijd eindigde met een stand van 0-2.
Volgende week wordt er uit tegen Overdinkel VR2 gespeeld om 10:45. Er zullen dan meerdere
speelsters voor het laatst in het veld staan, publiek is dus weer zeer welkom! Wanneer er gewonnen
wordt zullen de Dames eindigen op een nette vierde plaats! Graag tot volgende week!

