04-12-16 BSC Unisson VR1 - SV Enter VR1
4 december 2016
Vandaag stond Enter weer op het programma, twee weken geleden hadden zij ons op de
Zweede bezocht. Van de koploper wisten wij helaas niet te winnen, maar toch waren wij niet
ontevreden over de uitslag: 2-5. Kijken wat het vandaag wordt.
De weergoden zijn het er vast over eens, als wij tegen Enter moeten, zijn er "fijne"
weersomstandigheden. Bij de thuiswedstrijd waaide de bal van het veld, vandaag speelden
we op een halve ijsbaan. De keurmeester(s) van Enter hadden vanochtend gekeurd en
beslisten dat de wedstrijd door zou gaan.
Net als de vorige keer tegen Enter stelde René ons 4-4-2 op:
Doel: Lotte
Achter: Marleen, Brigitta, Joyce, Judith
Midden: Romé, Anouk, Moniek, Quirine
Voor: Nandine, Kristie
Bank: Charity, Fleur, Kelly
Vanaf de aftrap zetten wij gelijk druk, Enter is niet helemaal in haar doen en ze zijn niet
tevreden over hun eigen spel. Wij kunnen mooie combinaties maken en krijgen de ruimte om
zo af en toe naar voren te gaan. Kristie geeft een mooie bal op Moniek, die doorloopt op de
keeper. Ze weet hem "koel" af te maken door de bal netjes langs de uitkomende keeper te
schieten.
Enter zet ook meer druk en begint beter te spelen. Het is een sterk team dat mooi
combineert en ook vaker richting onze zestien komt. Achterin wordt er opgemerkt dat passes
over de grond met deze omstandigheden niet altijd fijn zijn. Menig balletje wordt gelanceerd
door bevroren polletjes waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan achterin. Gelukkig staat
Lotte daar nog. Maar ook Lotte kan natuurlijk niet alles tegenhouden. Enter onderschept op
punt zestien de bal en deze speelster weet hem mooi richting de linksbuiten te passen. Zij
werkt hem netjes af.
Over het algemeen wordt er veel rondgespeeld, met weinig druk naar voren van beide
kanten. Enter is een sterk, goed voetballend team maar echt heel gevaarlijk worden ze niet.
Toch weten zij voor rust nog te scoren. Een mooie hoge bal die net onder de lat doorgaat.
Met de stand van 2-1 gaan wij rusten met een lekker warm kopje thee, waar de heren van
W.V.V.'34 uit Hengevelde naar eigen zeggen voor gezorgd hebben, dankjewel hoor :-).
De tweede helft zakt Nandine naar rechtsback en neemt Judith over. Lotte verruilt het doel
voor de bank en Anouk gaat onder de lat staan. Kelly komt voor Anouk en mag voor, achter
en naast Moniek spelen. Fleur mag voorin, naast Charity die erin komt voor Kristie. Zo.. alles
op zijn plek en de tweede helft kan beginnen.
In de tweede helft zet de wedstrijd zich voor zoals de eerste helft geëindigd is, weinig druk
en er wordt een beetje heen en weer getikt. Zo af en toe komen wij, of zij, eruit en gaan
richting de goal. Kelly weet vanaf het middenveld de zestien te bereiken en schiet hard op

goal (met links, ze stond er zelf versteld van). De keep stond in de weg dus helaas.. geen
goal.
Later in de tweede helft zet Enter meer druk, ze willen kennelijk geen genoegen nemen met
een 2-1 overwinning. Bij ons wordt er achterin steeds meer lomp weggewerkt waardoor
Enter binnen de kortste keren de 10-strippenkaart "corners" op had. Wij zijn van mening dat
ze uit deze corners toch wel meer hadden kunnen halen, want geen één van deze corners
resulteerde in een goal. Zo'n kwartier voor tijd mag Judith nog even spelen, dit keer helemaal
aan de andere kant van het veld, op de positie van Charity.
Uiteindelijk lukt het Enter de 3-1 nog te maken. Vanuit de kluts kwam de bal in de voeten van
één van de speelsters, het lukt haar om Anouk wel te kloppen (mag vermeld worden: Anouk
heeft lekker gekeept). De uitwedstrijd tegen Enter VR1 werd helaas niet gewonnen, maar
wederom zijn wij niet ontevreden over de eindstand (3-1).
Volgende week spelen wij onze laatste wedstrijd voor de winterstop. Om twaalf uur wordt er
afgetrapt tegen Avanti (sportpark het Zoutendijk). Avanti staat drie plaatsen boven ons, we
gaan ervoor om de drie punten mee te nemen naar de Zweede.
Geschreven door Joyce

