Bon Boys VR 1 - BSC Unisson VR1, eindstand 3-2 (2-1), 9 november 2014
BSC Unisson VR1 lijden eerste nederlaag
Afgelopen zondag mochten we op pad om tegen Bon Boys VR1 te spelen. Beide
ploegen hebben tien punten behaald, alleen BSC Unisson in 4 wedstrijden en Bon
Boys in 5 wedstrijden. We waren dus, tot op dat moment, nog ongeslagen.
De basis opstelling was als volgt (vlnr): Wendy (goal), Brigitta, Saskia, Irene en Nandine achterin. Op het
middenveld Kristie, Anouk en Charlotte en de voorhoede bestond uit Pauline, Suzan en Moniek.

Zoals elke wedstrijd hebben de dames van BSC Unisson een moeizaam eerste
kwartier. Binnen drie minuten komt Bon Boys al op 1-0 voorsprong. De tegenstander
zet veel druk en creëert veel kansen. Na een kwartier komt BSC Unisson eindelijk wat
meer in het spel. Bon Boys kreeg nog een goede kans, maar Wendy kon met een
mooie redding de 2-0 voorkomen.
De dames van BSC Unisson kregen vaker de bal, maar kwamen niet in de buurt van
de goal. Door een blessure wordt Charlotte gewisseld voor Kylie. Brigitta gaat op de
positie van Charlotte en Kylie komt op linksback. Vlak na de wissel, in de 26e minuut
scoort Bon Boys, 2-0. Maar nog geen minuut later scoort Moniek door een blunder
van de keeper, die de bal door haar benen liet gaan, zodat het 2-1 werd. Aan het einde
van de eerste helft gingen de teams redelijk gelijk op, maar echte kansen waren er
niet.
Trainer René was de eerste helft niet aanwezig en in de rust kwamen we erachter dat
hij eigenlijk onmisbaar is voor het team. Er werd te weinig in het veld
gecommuniceerd. In de rust werden Kristie en Pauline gewisseld voor Aryana en
Lotte. Na tien minuten in de tweede helft werd Wendy aan de kant gebeukt en rolde
de bal in de goal: 3-1. Kort daarna scoort Moniek van afstand in de korte hoek: 3-2. Er
volgen nog een paar mooie acties, maar er werd niet meer gescoord. Romé komt erin
voor Saskia en Pauline voor Brigitta. Lotte speelt voor het eerst en doet het erg goed.
Onze nieuwe spelers laten zien dat ze een aanwinst zijn voor het team.
De tweede helft wordt voornamelijk op het middenveld gespeeld. Beide teams
proberen af en toe aan te vallen, maar dit tevergeefs. Onze trouwe verdediger
Nandine zag nog een kans om mee te gaan in de aanval, maar helaas werd haar
voorzet op doel gehinderd door de tegenstander. Ook Irene ging vaak mee naar voren
waardoor er kansen ontstonden. In het laatste kwartier probeert BSC Unisson meer
druk te zetten om er een gelijkspel uit te halen. Helaas is dit er niet van gekomen.
Voor het eerst deze competitie verloren. Ondanks het verlies hebben de dames een
goede wedstrijd neergezet, met goed voetbal, fijn samenspel en uiteindelijk ook goede
coaching! Aankomende zondag spelen de dames om 11 uur thuis tegen Sportclub
Overdinkel die op de 7e plek staan, met 5 punten uit 4 wedstrijden. BSC Unisson
staat momenteel 4e, met 10 punten uit 5 wedstrijden.

