Sterk verjongd BSC Unisson VR1 opent seizoen met nipt verlies
13-09-15 Avanti W VR1 – BSC Unisson VR1, eindstand 3-2 (2-1)
Ons dames elftal had ter voorbereiding al drie bekerwedstrijden achter de rug, die weliswaar alle drie
werden verloren, maar daarbij moet worden vermeld dat het vertoonde spel en inzet vertrouwen gaf
voor het nieuwe seizoen. Avanti VR1 was de eerste opponent van deze competitie en gelijk ook een
onbekende tegenstander.
Belangrijk in deze te vermelden is wellicht het feit dat ene heer B joling het nodig achtte een afscheid
concert te plannen precies voor deze wedstrijd. Goed! Kristie was geblesseerd en charlotte
verhinderd, waardoor 13 dames in de auto richting Avanti stapten. Het weer was zacht en dat was
goed te merken op het kunstgras van avanti,waar een warme benauwde lucht van opsteeg.
Opstelling:
Doel: Lotte
Verdediging: Anouk,Joyce Marleen en Quirine
Middenveld: Nandine,Moniek en Fleur Lassche
Voorhoede: Rome,Fleur Morsink en Pauline
Bank: Brigitta en Lieke
In het eerste kwartier bleek al snel dat Avanti een pittige tegenstander was met veel jong bloed en
een redelijke balvaardigheid. Wij kwamen ook maar moeilijk onder de druk uit.
Pauline werd na enige tijd vervangen door Brigitta, zij had last van haar kuit. Gegokt werd er op het
loopvermogen en power van Fleur Morsink. Dit resulteerde na goed twintig minuten in een goed
schot tegen de touwen van Fleur, 0-1. Lang konden we niet genieten van de voorsprong, want Avanti
wist al snel een bal achter onze, dit jaar als keepster debuterende, Lotte Rademaker te werken. Tien
minuten voor rust kwam Avanti op een 2-1 voorsprong, tevens de ruststand.
In de rust bleken er links en rechts nogal wat blessures te zijn bij de speelsters.
Daar waar in de eerste helft het middenveld teveel onder druk stond was het geruststellend om te
zien dat we daar nu iets meer lucht hadden. Avanti was wel de meer voetballende ploeg, maar wij
kregen ook mogelijkheden om richting doel van avanti op te stomen. Het was echter Avanti dat met
een hard schot uit een vrije trap de 3-1 maakte. Wij hadden nog een mogelijkheid middels Fleur
Morsink die een mooie passeeractie door de jonge scheids vol verbazing afgefloten zag worden.
Langzamerhand zag je de krachten wegvloeien uit onze meiden. Bij sommigen was die in de eerste
helft al weg met dank aan Bennie J, echter de wil om te scoren bleef aanwezig.
Toen kwam het moment dat dat bijna onmogelijk leek te worden. Fleur Morsink speelde de bal
richting onze Speedy-Brie-Gonzales-Mens die daardoor een een vrije doorloop zou krijgen. Helaas
voor ons zag de scheids ergens buitenspel en floot af. Onze Brigitta ontplofte bijkans. Een uitbarsting
die je in deze tijd met een politiek correct "ze heeft het niet zo bedoeld" moet afdoen, maar je zag
hier het vuur en de wil om te winnen die ze in de Grolsch Veste die zaterdagavond daarvoor pas na
drie jaar weer hadden gezien. Het delict was gepleegd, Brie moest eraf en wij verder met 10
dames. In deze ondertal situatie wisten wij nog eenmaal te scoren door weer Fleur Morsink.

Avanti hield de drie punten in Glanerbrug, maar de getoonde inzet en felheid geeft de burger moed
voor de toekomst.
Tekst: Rene Zoetman

Webmaster: de getoonde 11-tal foto is die van afgelopen seizoen. Komende zondag 19/9 wordt een
nieuwe foto gemaakt.

