BSC Unisson VR1 boeken ruime winst (5-1) op Wilhelminaschool VR1
07-12-2014
In de laatste (thuis)wedstrijd van 2014 moest BSC Unisson VR1 op een waterkoude
zondag 7 december op De Zweede aantreden tegen het lager geklasseerde
Wilhelminaschool VR1. Om de top 3 in het vizier te houden moesten de 3 punten in
Boekelo worden gehouden. De heenwedstrijd in Hengelo was met 1-3 gewonnen.
Opstelling BSC Unisson:
Doel: Wendy; Achter: Brigitta, Irene, Joyce, Nandine; Midden: Charlotte, Moniek, Anouk; Voor: Kristie, Suzan,
Romé
Wissels: Lotte, Saskia, Karin, Aryana, Pauline.

Voor de dames hun doen was iedereen redelijk op tijd. Na wat tosti’s en koffie was het
tijd om ons klaar te maken voor de wedstrijd. Met wat tegenslagen in de kleedkamer
(met shampoo besmeurde scheendekkers en een schoen die aan elkaar getaped moest
worden) wist iedereen het veld te halen.
Om 12:30 precies floot scheidsrechter Teun van der Velden voor het begin van de
wedstrijd. Door de dames van BSC Unisson werd er in het begin goed gevoetbald,
waarbij vooral Brigitta met haar opvallende schoentjes de bal een aantal keren goed
wist weg te werken. Desondanks wist Wilhelminaschool uit een niet goed
weggewerkte corner de 0-1 te scoren. Natuurlijk lieten wij de kop niet hangen en na
een tijdje lukte het Romé om de keeper te passeren en stond het 1-1. De tegenstander
wist daarna voor zichzelf een aantal kansen te creëren maar door het strakke
verdedigende BSC Unisson en goede keepen van Wendy lukte het de tegenstander
niet om te scoren. Rust 1-1.
In de rust werd door onze coach benadrukt dat het belangrijk was om bezig te zijn
met ons eigen voetbalspelletje en niet met dat wat de tegenstander zegt of doet. En
dat lukte in de tweede helft zeker. Zoals de eerste helft eindigde met kansen voor de
tegenstander, begon de tweede helft met kansen voor BSC Unisson. Romé wist dan
ook al vrij snel haar tweede te scoren, 2-1.
Om nog meer druk naar voren te zetten werden de volgende wissels doorgevoerd:
Lotte erin voor Charlotte, Saskia erin voor Suzan en Karin er in voor Anouk waarbij
Karin als laatste man kwam te staan en Irene doorschoof naar het middenveld. De
druk naar voren bleef maar doorgaan en Kristie wist de 3-1 te maken. Hierna volgde
nog een reeks van pogingen tot scoren waardoor BSC Unisson voor de tegenstander
erg gevaarlijk bleef.
Kristie en Romé die het vandaag al waargemaakt hadden mochten rust nemen op de
bank, voor hen kwamen Aryana en Pauline het veld in. Bij Irene was, na een wat heet
hoofd in de eerste helft, de rust in de tweede helft volledig wedergekeerd en dit liet ze
ook blijken. Twee maal schoot ze de bal met grote vaart in het doel, waardoor de
eindstand van de wedstrijd 5-1 is geworden.

Een duidelijke “Man of the match” was er dit keer niet. Bijna iedereen speelde een
goede wedstrijd. Toch bleek dat Brigitta, Romé, Irene en Teun het meest in
aanmerking kwamen. Brigitta speelde een hele sterke wedstrijd op linksback en
Romé maakte twee mooie goals. Irene speelde ondanks de dreigementen van haar
tegenstander een sterke tweede helft op het middenveld en nam wraak met twee hele
mooie goals. Daarnaast wist Teun 22 vrouwen onder controle te houden.
Ondanks het koude en moeizame begin van de wedstrijd een fantastisch einde. Voor
de dames is de winterstop ingegaan en kunnen we (Suuz) ons volledig gaan focussen
op de kerst. Volgend jaar op 1 februari gaan we verder met een thuiswedstrijd tegen
Sportclub Overdinkel VR2.
Tekst: Anouk ter Brugge

