Wedstrijdverslag BSC Unisson VR1 - SV Enter VR1

Voor aanvang van deze wedstrijd maakte Carmen bekend dat wij over een x aantal
jaren kunnen beschikken over een nieuw sterspelertje voor ons damesteam. Alhoewel
nog niet bekend is of het een jongen of meisje wordt.. bij een jongen zien wij hem als
geschikte opvolger van René en Frank. Carmen gefeliciteerd namens ons allen!
Op deze erg winderige, met nadruk op erg winderige zondag, besloot René ons 4-4-2
op te stellen. Met de volgende opstelling trapten wij om 12 uur af op de Zweede tegen
de koploper SV Enter:
Doel: Lotte
Achter: Marleen, Joyce, Brigitta, Charity
Midden: Romé, Anouk, Moniek, Quirine
Voor: Nandine en Kristie
Op de bank: Fleur, Judith en onze trouwe uitzendkracht Charlotte.
Wij begonnen met de wind tegen wat zwaar voetballen was. Toch speelde Enter vanaf
het begin aan niet hun wedstrijd en ze waren dan ook niet echt heel gevaarlijk. Helaas
benutten zij wel de kansen die ze kregen, maar vooral door ongelukkige
misverstanden en de lastige wind stond het na ongeveer een half uur spelen al 0-3.
Wij waren niet ontevreden over ons eigen spel en maakten ook mooie acties richting
de goal van Enter. Voor rust nog geeft Nandine een perfecte bal aan Kristie die hem
ontzettend mooi in de linkerbovenhoek schoot, met nadruk op linkerbovenhoek.
GOAAAAAALASO!! (1-3)
Met deze stand gaan we de rust in.
De tweede helft beginnen we zoals we voor rust geëindigd waren: met goede moed!
We roken kansen door de wind (die overigens niet van Meijer kwam).
Na ongeveer een kwartier mocht onze oude sterspeelster de taak van Romé
overnemen. Ook mocht Quirine plaatsmaken voor Fleur.
En niet veel later, na een minuut of 2 moet ook Brigitta het veld verlaten omdat haar
knie helaas niet mee wil werken. Hierdoor moet Q
(nog niet hersteld van haar zuurstoftekort) weer aantreden.
Ondanks het tegenvallende spel van Enter weten zij wederom nog een paar keer te
scoren in de tweede helft, en wel twee keer kort achter elkaar. Erg jammer, omdat wij
het onszelf meer aanrekenen omdat wij knullige foutjes en missers maakten.
Toch weten wij ook nog een goal te maken. Door mooi samenspel tussen Moniek en
Kristie, waarna Kristie hem afmaakt, werd de stand 2-5.
De wedstrijd werd na 90 minuten wind, wind en nog eens wind, afgefloten met een
voor ons enigszins teleurstellende 2-5. Zeker niet heel ontevreden over ons spel, maar

door de soms wat knullige tegengoals hadden wij het gevoel dat er misschien toch wat
meer in had gezeten.
Volgende week spelen we wederom thuis (hopelijk zonder wind) op te Zweede tegen
Luctor et Emergo (aftrap 12.00). Gezien de uitslagen lijkt het voor ons een
gelijkwaardige tegenstander te zijn. We gaan ervoor om deze drie punten gezellig bij
ons op de Zweede te houden.
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