Sportlust Glanerbrug vr1 ontsnapt!

Na de winterstop was de wedstrijd tegen de dames van sportlust pas de tweede die
gespeeld zou gaan worden.
In de periode dat veel dorps genoten en omwonenden elkaar in oostenrijk opzoeken
om aldaar voornamelijk te apres skieen, spelen wij tegen het geduchte Sportlust. Al
die jaren bovenin meedraaiend en terend op een aantal goede van Glanerbrug
overgebleven speelsters.
Wij mistten vier speelsters die in de schnee zaten. Daar kwam charlotte door een val
van een paard nog bij. Dat hield in dat we er 11 op papier hadden en er dus reden
genoeg was om ons uitzend bureau aan te spreken.
Suzan, Saskia en Lieke werden bereid gevonden om hun oude ploeggenoten uit de
brand te helpen. Suzan was zo enthousiast dat ze vrijdag zelfs mee heeft getraind.
De opstelling was als volgt:
Doel
Verdediging
Middenveld
Aanval
Bank

: Ilona
:Irene, Anouk, Marleen, Brigitta
:Nandine, Moniek, Joyce
:Quirine, Kristie, Charity
:Suzan, Saskia, Lieke

In de vorige wedstrijd tegen Suryoye had je vrijwel gelijk het gevoel dat je min of
meer figurant was in je eigen thuiswedstrijd. Dat gevoel was er tegen sportlust niet. In
de eerste tien minuten kon je zien dat er momenten waren waarin we aan het
voetballen kwamen.
Na een kwartier kon sportlust, op gelukkige wijze, echter de de 0-1 uit een korner
koppend tegen de touwen werken.
De eerste helft kabbelde na deze goal een beetje voort. Zij hadden meer balbezit
maar konden niet echt gevaarlijk worden, mede daar onze verdediging goed stond.
Helaas konden zij een kwartier voor tijd, wederom uit een korner de 0-2 aantekenen.
Tijdens de thee de dames erop gewezen dat sportlust natuurlijk nog steeds een goede
ploeg is maar bij lange niet dat team is wat het geweest is. Nadat dit volmondig
bevestigd was waren we klaar om de tweede helft te beginnen.
Joyce was in de eerste helft vervangen door Suzan en in de rust werd Lieke voor
Quirine ingebracht. Lieke op rechtsback Bri nu op rechtsbuiten.

De dames leken enigszins slaperig de tweede helft te beginnen, maar dat was van
korte duur en de drang naar voren werd al snel meer.
Een fantastische combinatie over een aantal schijven en 1 keer raken strandde nog in
schoonheid maar gaf wel het nodige vertrouwen. Dit resulteerde na twintig minuten
in een beheerste mooie goal van Moniek. Zij kon in de zestien in alle rust de bal
aannemen, klaarleggen, uitzoeken en afdrukken.
Der Anschlusstreffer war da: zoals onze oosterburen zo mooi plegen te zeggen. Maar
niet alleen de aansluiting was er, ook in de hoofden van de dames leek er een knop
om te gaan. Het besef dat er hier tegen het “grote” sportlust iets te halen viel groeide
met de minuut. Dat gevoel lijkt gerechtvaardigd als Kris met haar sterke linker en met
behulp van de wind er een korner in een keer ouderwets inswingerd 2-2. Dan zie en
merk je als trainer dat er iets in een team sluipt waar je bijna geen invloed op hebt.
Verbetenheid en drive. Irene schuift meer en meer naar het middenveld en anouk
neemt haar taken in de tot dan prima spelende verdediging over. Het middenveld
sleurt en ondersteunt de verdediging en aanval daar waar mogelijk. Dit is het
vrouwenteam op zijn best: met zijn allen hard werken en elkaar half staan.
Saskia is er ingekomen voor Lieke. Bri terug naar de backplaats. Sas in de spits. Kris
van links en Charity nu van rechts.
Een kwartier voor tijd is daar dan het moment van de wedstrijd.
Kris kan een lange bal net op tijd binnen en onder controle houden. Ze haalt hem iets
terug en legt hem voor haar linker kijkt en drukt af, en met een fraaie boog krult ze
hem over de keepster in de verre hoek. Wij staan met 3-2 voor na een 0-2
achterstand. Over veerkracht gesproken.
Dan weet je dat het nog 15 lange minuten gaan worden.
Sportlust voert de druk op en scoort op fraaie wijze nog de gelijkmaker.
Er volgen nog wat spannende momenten maar echt gevaarlijk wordt het niet meer.
En na 90 min staat er een fraaie 3-3 op het bord.
Een van de dames had voor de wedstrijd nog gezegd: Doe je een keer mee moet je
tegen Sportlust Glanerbrug!!
Dit had niemand voor de wedstrijd voorspeld en daarom komt ook deze wedstrijd in
het lijstje van memorabele wedstrijden waarvan er al een aantal door de dames zijn
gespeeld.

