BSC Unisson VR1 verliest licht geflatteerd van Bon Boys VR1
13-10-15 BSC Unisson VR1 - Bon Boys VR1, eindstand 0-4 (0-0)
Dinsdagavond 13 oktober stond er een inhaalwedstrijd op De Zweede tegen Bon Boys VR1 op
het programma, een sterke tegenstander die al jaren bovenin meedraait. De vorige keer kon
de wedstrijd niet doorgaan omdat er van onze kant te weinig speelsters waren vanwege
blessures, vakanties en stage. Klokslag 19.00 uur floot scheidsrechter Herman ter Brugge
voor de aftrap.
Opstelling:
Doel: Brigitta
Achter: Lotte, Marleen, Anouk, Quirine
Midden: Charlotte, Moniek, Nandine
Voor: Romé, Fleur M, Fleur L
Bank: Lieke en Pauline
Na een paar minuten spelen krijgt Fleur M een mooie kans maar schiet helaas tegen de paal
aan. Het eerste kwartier is het BSC Unisson dat de meeste kansen krijgt. Na een mooie bal
van Fleur M op Fleur L komt deze 1 op 1 voor de keeper, maar helaas heeft de keeper de bal.
Na een handsbal van onze kant krijgt Bon Boys een vrije trap mee op een mooie plek.
Gelukkig stond Fleur M achter op onze doellijn om de bal nog net uit het doel te schoppen.
Vlak voor de rust krijgt Moniek nog een vrije trap mee, maar helaas schiet ze de bal net over.
We gaan de rust in met een 0-0 stand.
We beginnen de 2e helft met dezelfde opstelling als de 1e helft. Na een kwartier spelen komt
Bon Boys met op een 0-1 voorsprong. Vlak daarna scoren ze de 0-2. In de 2e helft is Bon Boys
de betere partij, maar toch krijgt ook BSC Unisson een paar leuke kansen. Aan de andere kant
weet onze Keepster Brigitta nog een paar moeilijke ballen uit het doel te houden. Pauline en
Lieke kwamen er in voor Romé en Quirine. Helaas eindige de wedstrijd in een 0-4 nederlaag.
Aankomende zondag spelen we thuis tegen Rietmolen Vrouwen 1. Om 12 uur gaan we er weer
met goede moed tegenaan.

