22-10-16 Centrum VR1 – BSC Unisson VR1, eindstand 1-4 (1-1)
BSC Unisson VR1 heeft smaak van overwinning te pakken
Na de eerste overwinning van dit seizoen vorige week tegen La Première VR1, stond afgelopen
zondag ’t Centrum op het programma. Een club waar wij nog niet eerder tegen moesten voetballen,
maar stonden voor de wedstrijd nog onderaan in de competitie met nul punten.
Keeper: Carmen
Verdediging: Marleen, Brigitta, Judith, Charity
Middenveld: Romé, Moniek, Nandine
Aanval: Kristie, Anouk, Lotte
Bank: Maud en Aukje
Om kwart voor elf werd er bij ’t Centrum afgetrapt. Zonder dat BSC Unisson de bal nog aangeraakt
had stond het 1-0 voor de thuisploeg. BSC Unisson moest even wakker worden en omschakelen. 80
procent van de tijd had BSC Unisson balbezit en speelde op de helft van de tegenstander. Charity
moest met een blessure het veld af en Maud kwam hiervoor in de plaats. Maud ging naar rechtsvoor,
Lotte rechtshalf en Nandine in de verdediging. Uiteindelijk, na vele kansen niet benut te hebben, viel
daar de 1-1, gemaakt door onze topscoorder Kristie. Met deze score gingen we de rust in. In de rust
kregen we te horen dat we zo door moesten gaan en dat dan de goals wel zouden komen. Ook
moesten wij proberen om niet te reageren op het onjuist gebruikte fysieke spel van de tegenstander.
Aukje kwam voor Lotte in de plaats en zo begonnen wij aan de tweede helft.
In de tweede helft kreeg BSC Unisson weer kansen, maar de bal wilde er in het begin maar niet in.
Ondertussen creëerde de tegenstander meer kansen, maar uiteindelijk kreeg Moniek een kans om te
schieten en schoot hem over de keeper heen: 1-2. Later kwam de tegenstander in botsing met onze
tijdelijke keeper Carmen, die alweer een goede wedstrijd keepte. Door de klap op haar hoofd was ze
even buiten westen en moest Lotte haar vervangen. BSC Unisson bleef druk zetten en uiteindelijk
scoorde Aukje met een mooi schot van een afstand in de rechterkruising. Om het af te maken
scoorde ze vlak daarna de 1-4, wat de eindstand is geworden. Een terechte winst waar we hard voor
hebben moeten werken.
Aankomende zondag staat Rekken VR2 op het programma, die momenteel één plaats onder ons
staan. Om 12 uur wordt er afgetrapt in Rekken.

