BSC UnissonVR1 – Delden VR1, eindstand 6-3 (1-0)
18-03-2015
Het beloofde een spannend duel te worden deze woensdagavond 18 maart. Uit bij
Delden ( 1 maart jl.) werd er één punt mee naar Boekelo genomen (1-1), een gelijkspel
dat min of meer voelde als een overwinning, want Delden is een zeer sterke ploeg.
Vooruitblikkend naar dit duel kregen we van René een aantal adviezen mee: scherp er
op, het duel in gaan, goede passes geven en vooral: elkaar coachen! Bij winst zou BSC
Unisson in punten gelijkkomen met Delden.
Rond de klok van acht stond BSC Unisson in de volgende opstelling klaar: Wendy (goal), Lotte, Irene, Joyce en
Nandine achterin. Charlotte, Anouk en Suzan op het middenveld, met daarvoor Kristie, Saskia en Fleur.

Zoals verwacht ging Delden er vol in, speelden de eerste tien minuten zeer sterk en
stond BSC Unisson even onder druk. Er werden echter geen kansen benut en dat
maakte ons positief, we kwamen zelf ook aan het voetballen toe en werden ook
gevaarlijk in de 16 van Delden. Na ongeveer een half uur kwam Moniek er in voor
Charlotte. Het spel van BSC Unisson blijft sterk en er worden mooie kansen
gecreëerd. Saskia geeft een mooie steekpas op Kristie, die heel tactisch de bal
langs/over de keeper stift, 1-0. Met deze enige goal van Boekelose kant in de eerste
helft gaan de dames de kleedkamer in.
Ruststand 1-0.
Positief, maar absoluut niet overmoedig, spreekt René het team toe. Natuurlijk zijn
we blij vanwege onze treffer, maar ook weten we dat we scherp moeten blijven. BSC
Unisson heeft een eenduidige missie voor de tweede helft: dit geven we niet uit
handen! Dit advies wordt goed opgevolgd en na sterk spel komen we op een 3-0
voorsprong. Kristie op linksvoor, speelt Anouk een mooie bal in de voet, die hem in
één keer perfect de goal in krult, 2-0. Irene maakt een paar mooie acties over rechts,
en schiet de bal van ruime afstand over de keeper, 3-0. Met deze stand komen er een
aantal frisse speelsters in. Paulien mag de functie van spits gaan vervullen, waardoor
Saskia naar linksback verhuist (Lotte er uit). Ook Quirine mag haar minuten maken
als rechtsvoor en komt er in voor Suzan, Fleur gaat op rechtshalf spelen. Zeker het
vermelden waard: Paulien heeft bijna een mooie goal gemaakt, uit de corner tikt zij
de bal vol op de lat.
Delden laat na zo’n 20 minuten gespeeld te hebben in de tweede helft, toch weten dat
ze niet voor niets gekomen zijn. Ze blijven sterk spelen, worden weer vaker gevaarlijk
en weten helaas binnen ongeveer 10 minuten twee doelpunten te maken, nog slechts
3-2. Echter blijft onze missie nog steeds dat we dit niet uit handen willen geven, dus
wordt er flink gevochten. Fleur ziet de mogelijkheid over rechts acties te maken,
waardoor ze, nauw gevolgd door een speelster van Delden, recht op de keeper af kan
gaan. Het lijkt alsof de keeper hem heeft, maar Fleur speelt slim naar rechts en werkt
hem knap in de goal, 4-2. Opnieuw komt Delden op, zijn gevaarlijk en maken de
derde treffer van hun kant, 4-3.

Op deze manier blijft het een zeer spannende pot, Delden is nog zeker niet verslagen.
Voor de laatste keer wordt er gewisseld, Aryana voor Kristie op linksvoor, en
Charlotte voor Anouk. Er wordt hard gevochten voor een overwinning, en de vijfde
goal van Boekelose kant voelt dan ook als een opluchting. Een vrije trap op de rand
van het 16 meter gebied, wegens een handsbal, wordt mooi benut door Irene. De
muur van Delden bevindt zich midden voor de goal, waar de keeper achter stond.
Irene ziet haar kans de bal rechts langs de muur te schieten, 5-3. Tot slot wordt de
laatste goal van onze kant mooi gemaakt door een prachtige kopbal van Fleur, op
aangeven van Irene, 6-3.
We hebben allen een lekkere wedstrijd gespeeld, elkaar goed gecoacht en laten zien
dat we als team spelen. In de kantine wordt er nog nagenoten van de overwinning,
waarbij Irene tot de conclusie komt dat zij de mooiste goal heeft gemaakt. En Suzan
wil graag vermeldt worden als knapste speelster van de wedstrijd (al waren hier de
meningen over verdeeld). Geintje Suzan :-p ..
Aankomende zondag wordt er uit gespeeld tegen VV Haaksbergen. Zij staan
momenteel 9de, het vorige duel thuis werd gewonnen met 3-1.

