Eclatante 0-9 zege in Rekken van onze dames. Rekken uit is niet altijd lastig, maar we
zijn wel altijd gewaagd aan elkaar. Het zijn daardoor altijd leuke wedstrijden tegen
Rekken. Charlotte hoor ik bij het vertrek terecht zeggen Rekken dat spant er altijd
om, dat kan beide kanten opgaan, we zijn aan elkaar gewaagd. Met die waarheid in
het achterhoofd trappen we hem rond kwart voor elf, met veertien dames, aan
richting Rekken. Joyce woont halverwege Rekken en gaat rechtstreeks. Het eerste
vrouwen team van Rekken moest ook thuis spelen wat voor de insiders min of meer
een geruststelling is.
Tot onze verrassing moeten we in de naast gelegen sporthal omkleden wat overigens
een prima vervanging bleek te zijn.
De opstelling voor deze wedstrijd
Op doel : Lotte
Verdediging: Anouk, Joyce, Marleen, Brigitta
Middenveld: Nandine, Fleur, Charlotte
Aanval: Rome, Ireen, Charity
Bank : Ilona, Pauline, Bente, Aukje
Om twaalf uuur wordt er begonnen op een zwaar en hobbelig veld met alweer een
hele strakke wind die over het veld raast. Het begin is zoals gewenst. De bal is
veelvuldig in ons bezit en de druk naar voren is aangenaam aanwezig. Na enkele
doelpogingen kan Charity Hinnen haar eerste doelpunt noteren nadat een schot van
Ireen niet adequaat wordt verwerkt door de doelvrouw. Daar onze verdediging haar
mannetje staat, op een enkele uitbraak van Rekken na die vakkundig door Anouk en
de haren wordt verdedigt, kan ons middenveld en aanval de druk naar voren
behouden. Dit resulteert in een snelle 2-0 en 3-0 van eerst Fleur na een mooie combi
met Ireen en een goede beheerste intikker van Rome na een geblokt schot en ja Rome
en Rekken die hebben iets met elkaar. Ilona is inmiddels in het veld gekomen voor
Brigitta die haar verkoudheid moet bekopen met enig tekort aan adem. We gaan met
een duidelijke 0-3 rusten en dan heb je als trainer niet zo heel veel te klagen.
Het gevaar is dan altijd wel hoe begin je de tweede helft. Nou niet helemaal zoals
gewenst. Enige onachtzaamheid was te bespeuren en de eerste twee aanvallen waren
voor Rekken. Scoren ze daar uit dan krijg je een andere wedstrijd maar al snel pakken
we de draad weer op en lopen we uit naar 0-5 via een afstandsschot van Ireen en
jawel weer Rome die voorbereidend werk van Fleur koelbloedig afrond. Charity moet
worden gewisseld voor Pauline nadat ze bij een botsing de adem helemaal kwijt is.
Dan toch weer een memorabel moment voor het dames voetbal van Bsc Unisson vind
ik, want wat is er mooier voor een club dan dat eigen jeugd doorstoot naar de
senioren. Ik had deze twee dames in de jeugd al eens getraind en dan mag je ze een
aantal jaren later bij de dames 1 laten mee spelen. Toch een soort van de cirkel is
rond. Moet gezegd ze willen zelf ook graag. Aukje Bentvelsen erin voor Nandine op
rechtshalf en Bente ter Stal vervangt Marleen op rechts back.
Wat al vermoed wordt gebeurt ook. De meiden spelen moeiteloos mee. Aukje als een
soort Jill Roord( dames Twente) en Bente als een onverstoorbare Jaap Stam (is uit
mijn tijd dames, de laatste echt goede verdediger van nederland). Na een paar leuke
combi’s met Rome is de eerste assist van Aukje een feit, haar voorzet wordt door

Pauline vakkundig met de knie in het doel gewerkt. Nadat Bente enkele verdedigende
acties in samenwerking met Anouk tot een goed einde brengt, komt Aukje na een
combi met Fleur M in balbezit en kan na goed doorzetten haar eerste doelpunt voor
de dames laten opschrijven, 0-7. Er volgen nog enkele aanvallen van Rekken maar die
worden door onze verdediging goed verwerkt en anders staat Lotte haar mannetje
wel, ook al is het in twee keer, in een voor een keeper lastige wedstrijd. We lopen uit
naar 0-9 via een hard geplaatst schot van Ireen en jawel Rome Rekken Hassink na
goed voorbereidend werk van Fleur.
9 maal gescoord, dan hebben de voorhoede en het middenveld het goed gedaan, maar
wat scoren voor de aanval is, is de nul houden voor de verdediging, waarvoor hulde.
Met deze fijne driepunter in de pocket keren we terug op De Zweede en kijken we
vooruit naar onze laatste wedstrijd voor de winterstop, Emos uit.

