BSC Unisson VR1 - Victoria ’28 VR1, eindstand 3-0 (0-0)
29-04-2015
Op woensdagavond 29 april trapte BSC Unisson af tegen Victoria VR1, welke later bij in ons in de poel
kwam en dus niet voor de punten mee doet. Na deze wedstrijd moeten de dames van BSC Unisson
nog twee wedstrijden en kunnen daarmee nog een plek stijgen naar de vierde plek bij goed resultaat.
Opstelling:
Doel: Wendy
Achter: Moniek, Joyce, Nandine, Brigitta
Midden: Anouk, Charlotte, Susan
Voor: Fleur M, Kristie, Quirine
Wissels: Irene, Fleur L, Lotte, Pauline, Aryana
De wedstrijd begon aan beide kanten rumoerig. De dames van BSC Unisson wisten af en toe een
mooie aanval op te zetten waardoor voorin een aantal kansen ontstonden. Het lukte echter niet deze
kansen af te maken. Een aantal mooie combinaties van Fleur M en Kristie zorgen voor gevaar, maar
niet voldoende om op voorsprong te komen. Victoria kreeg bij vlagen de ruimte om te spelen maar
kwam niet veel verder dan onze sterke verdediging. Ondanks de kansen voor BSC Unisson en het met
vlagen goede samenspel slaagde ze er niet in om in de eerste helft op voorsprong te komen.
In de rust werden Joyce, Quirine en Nandine gewisseld voor Irene, Fleur L en Lotte. De tweede helft
begonnen de dames sterk. Door een mooie combinatie achterin wist Irene vrij op het middelveld te
komen en wist zich een weg richting het goal te banen. Een schot wat te sterk was voor de keeper
van Victoria zette de dames van BSC Unisson op een 1-0 voorsprong.
Kristie wist vervolgens twee keer de keeper te passeren waardoor de dames op een 3-0 voorsprong
kwamen te staan. Charlotte werd gewisseld voor Pauline, Kristie ging hierdoor half spelen en Pauline
links voor.
Brigitta werd geraakt op haar achillesspees waardoor ze strompelend het veld moest verlaten en
Nandine haar plek overnam. Fleur M werd gewisseld door Aryana. Kort hierna kreeg Victoria een
kans. Een dieptepaas van het middenveld van Victoria op de spits. Gelukkig kwam Wendy snel het
doel uit en wist de bal weg te werken.
Een mooie 3-0 overwinning voor de dames van BSC unisson.

Tekst: Anouk ter Brugge

