Phenix VR1 – BSC Unisson VR1 (0-2)
Op zondag 30 november probeerden de dames om kwart over 10 aanwezig te zijn op
de Zweede om vervolgens af te reizen naar Phenix. Eenmaal aangekomen op
bestemming bleek dat we nog wel even rustig aan konden doen want er waren nog
geen kleedkamers beschikbaar. Toen we uiteindelijk stonden te klappertanden op het
tweede veld waren tegenstander en scheidsrechter in geen velden of wegen te
bekennen. Veel later dan de bedoeling was kwamen de dames van het combivrouwenteam Phenix/E' Boys het veld op om ons een voorstel te doen: vanwege de
kou 2x 35 minuten spelen in plaats van 45. Dat hebben we maar afgewezen. Zonder
warm te lopen meldde uiteindelijk ook Phenix zich voor de aftrap.
De basisopstelling was als volgt (v.l.n.r.):
Wendy (goal), Brigitta, Irene, Joyce en Nandine achterin. Op het middenveld Kristie, Anouk en Moniek en de
voorhoede bestond uit Charlotte, Suzan en Saskia. Op de bank zaten Lotte en Romé.

De teams gingen in het begin gelijk op, maar BSC Unisson zette veel druk. De dames
konden elkaar goed vinden en de aanvallers van Phenix konden in bedwang worden
gehouden. Irene gaf mooie dieptepasses op de aanvallers waardoor veel kansen
ontstonden. Kristie kwam één op één met de keeper te staan maar helaas ving de
keeper de bal. Na een kwartier kreeg Moniek een mooie dieptepass en speelde ze de
keeper door de benen: 0-1. Overige aanvallen van BSC Unisson werden veelvuldig
afgefloten voor buitenspel (???). Ook de kwaliteit van de keepster hield Phenix/E'
Boys op de been. Saskia werd er in verband met een blessure gewisseld voor Romé.
In de rust gaf de trainer mee dat we niet afgeleid moesten worden door het
taalgebruik van de tegenstander, maar ons vooral op het eigen spel moesten focussen.
Er zat meer in en dat moesten we eruit halen. Net toen de Boekelose dames dachten
dat de thee er niet meer in zou zitten werd er op de deur geklopt, toch nog thee. Even
later kwam de scheidsrechter de kleedkamer in met de mededeling dat er nog maar 9
dames van de tegenpartij over waren en of de tweede helft dan een half uur gespeeld
kon worden. Ook zouden we van veld wisselen. Er werd voorzichtig ingestemd en na
een wel heel lange rust begonnen we op een ander veld aan de tweede helft.
Eenmaal op het veld stonden er toch echt 11 speelsters van Phenix tegenover ons en
werd er snel besloten om toch 45 minuten te voetballen. Inmiddels had Anouk de
plek van Joyce overgenomen vanwege een blessure bij Joyce. Moniek kwam daardoor
op midmid te spelen en Lotte, die erin kwam voor Charlotte, op rechtshalf. De dames
uit Boekelo bleven druk zetten op de verdediging van Phenix maar helaas werd er ook
veelvuldig gevlagd voor buitenspel. Of dit terecht was is natuurlijk altijd maar de
vraag. Ook Phenix deelde hier en daar wat speldenprikjes uit en toonde zelfs meer
vechtlust van in de eerste helft. Gelukkig konden die aanvallen onschadelijk gemaakt
worden, ook al was daar af en toe een onbenullig “Irene-moment” voor nodig.
De voorhoede van BSC Unisson die de laatste tijd vaak met buitenspel en kritiek te
maken heeft gehad verdient dit keer echt een compliment. Hoewel vaak tevergeefs
bleven ze achter de dieptepasses aanrennen en bleven ze zoeken naar gaatjes in de
verdediging. Eén van deze aanvallen werd wel beloond. Kristie schoot op goal, waar

Romé klaar stond voor “het geval dat”. Romé kon de bal nog net een tikje geven
voordat een verdediger van Phenix/E' Boys er mee aan de haal kon gaan en zo werd
het 0-2! Toen er steeds meer vuurwerk afgestoken werd bij Phenix was het 3 punten
inpakken en wegwezen!
Het wordt tijd dat the” vrouw “ of the match maar eens geïntroduceerd wordt bij de
dames. Naar mijn mening is dat dit keer Kristie omdat ze maar bleef lopen op de vele
dieptepasses. De aanmoedigingsprijs is voor Lotte die fantastisch inviel op rechtshalf
en een natuurtalent blijkt te zijn. We zijn benieuwd…
Volgende week spelen de dames alweer de laatste wedstrijd voor de winterstop.
Wilhelminaschool, waar eerder met 1–3 van gewonnen werd, komt op bezoek.
Wilhelminaschool staat op een 7e plaats met 9 punten uit 8 wedstrijden. Voor alle
fans: half 1 op de Zweede wordt er afgetrapt!

