27-09-15 Sur-Mediterraneo VR1 - BSC Unisson VR1, eindstand 11-0 (5-0)
Nee natuurlijk niet een stofwolk, 12 dames op een stapel en rondvliegende haren,
maar bikkelend in het veld en er als een team staan om weerstand te geven aan de
(eerlijk is eerlijk) talentvolle dames van Suryoye-Mediterraneo.
Zondag ochtend...ehh erg vroeg... gingen we op pad naar Enschede met goede moed.
Nog even Nan onderweg oppikken, wat wielrenners met de kentekenplaat opvangen
en daar waren we dan. Vooraf was bekend dat we een sterke tegenstander zouden
treffen. Saskia kwam ons bij deze zware pot versterken waar helaas Charlotte andere
verplichtingen had en Kristie (met een blessure) ons vanaf de zijlijn kwam
aanmoedigen. Lieke heeft ook een blessure, was wel voornemens te spelen maar
moest helaas tijdens het warmlopen concluderen dat het toch niet wat ging worden.
Anouk had de achterhoede ingefluisterd dat we op buitenspel konden gaan spelen,
gezien de ervaring achterin, en ook Bas onze grensrechter was op scherp gezet.
Echter... De eerste 20 minuten van de wedstrijd waren wij compleet de weg kwijt
doordat onze tegenstander slim gebruik maakte van het spelletje "positie wisselen”
dat, in combinatie met hun snelheid, dodelijk was. Marleen, die op half gezet was
door René, moest ook nog wennen aan het spelen op half veld en zag dikwijls wat
kleine snelle flitsen om haar heen schieten...de zusjes nr’s 10 en 11...wat zijn ze
wendbaar. Marleen gaf niet op en bleef lopen! Ondergetekende daarentegen vroeg na
20 min een wissel aan en een zuurstoffles... Irene meid, kom terug uit Canada! Joyce
en Anouk hadden ook de handen vol aan de snelle tegenstanders die van links naar
rechts over het veld vlogen. Aanmoedigers Arjan en Douwe (leuk dat jullie er waren
jongens) konden ons worstelen niet meer aanzien en zijn gevlucht. Fleur M. had nog
een goede kans om een puntje te maken maar helaas recht op de keeper geschoten (ik
zou patent aanvragen ;)). Links-achterin met Nandine en Quirine ervoor was het
redelijk onder controle. Knap hoor dames. Romé en Pauline kunnen ook weer aardig
wat kilometers op hun naam zetten maar helaas deze keer geen doelpunt.
Saskia kwam erin en mocht ook direct aan de conditie werken (grijns). Lotte die dit
seizoen onze keeper is (en daarvoor nog nooit had gekeept) heeft heel wat knappe
reddingen met duik en volleybal-achtige acties uit het net weten te houden maar kon
toch niet voorkomen dat ze er 5 om de oren kreeg tot de rust. Gelukkig heeft hetgeen
dat Lotte om haar oren kreeg weinig tot geen effect tussen haar oren gegeven.
Topper!.
Met 5-0 de rust in dus. Na een peptalk van de coach, het inventariseren van de
pijntjes en wat thee gedronken te hebben gaan we met een missie; "elkaar half staan”
terug het veld op. De scheids die best goed floot maar zo uit een zekere film gelopen
kon zijn...(ik zeg niets JONGUH!), gaf het startsein voor de tweede helft.
Helaas viel al snel in de tweede helft de bal precies voor ons doel in de kluts en ging
de bal via het hoofd van Nandine ons eigen doel in. We vroegen ons af of die ook
meetelt voor “De Kick van het scoren”. Nog een bal die in de uiterst rechtse hoek
geschoten werd floepte nog net onder het duikende lichaam van Lotte door. Na een
minuut of 30 in de tweede helft, mocht ik het nog een keer proberen en werd linksvoor gezet. Ik kreeg door een strakke paas van Fleurtje L. en een wat lompe doorloop

actie op mijn tegenstander een mooie kans 1 op 1 met de keeper maar schoot helaas
van schrik naast.
Moniek die achterin versterking gaf kreeg jammer genoeg ook te maken met een
blessure en toen was het eigenlijk een beetje op bij ons. Er vlogen een aantal balletjes
achter elkaar bij ons in het net en wisten we eigenlijk niet eens meer wat de stand
was. Er werd wat gegrapt in het veld aan onze kant en wij verbaasden ons er eigenlijk
over dat onze tegenstander aan het mopperen was op elkaar. We hebben weer veel
geleerd in deze pot, de conditie weer wat opgeschroefd en elkaar zeker half gestaan.
Op naar aankomende zondag waar we de dames van Bon Boys zullen ontvangen op
ons complex. Komt dat zien! want onze ervaring is dat we altijd een leuke partij tegen
deze gezellige dames kunnen spelen.
Brigitta Jongejeugd

