
BSC Unisson F3: vier keer scoren en toch verliezen 

Udi F2G - BSC Unisson F3, eindstand 7-4 (3-3) 

04-04-2015 

Als je als BSC Unisson F3 goed voetbalt, goed verdedigt en 4 keer scoort, maar de tegenstander er 3 
meer weet te scoren.....dan heb je helaas verloren. Toch zijn de trainers/coaches Brian Teeuw en 
Lucas Haafkes super tevreden over een leerzame en leuke paaszaterdag ochtend.  

Op de dag voor Pasen moet onze F3 uit spelen tegen Udi F2G. Zowel Udi als wij hadden 6 punten, 
maar Udi het slechtere doelsaldo. Getergd tot op het bot komen onze jongens en meisjes het veld 
op, want ze willen de  nederlaag vorige week snel achter zich laten. 

Helaas konden we vanwege andere bezigheden geen beroep doen op Ryan en Bjorn, maar de 11 
andere spelers waren allemaal van de partij. En wat een wedstrijd maken we mee. Geweldig. Het 
gaat gelijk op. Udi komt op 1-0, maar wij maken na geweldig samenspel tussen Nino en Jesse al snel 
weer 1-1. Wij drukken direct door en opnieuw Jesse maakt 1-2. Maar ook Udi laat ons supporters 
niet lang genieten van deze voorsprong, 2-2 en snel daarna wordt het 3-2. Door sterk verdedigen van 
Mijs, Laurie, Jorrik lukt het Udi niet verder uit te lopen. Nino maakt 3-3 nadat hij zich met man en 
macht door de verdediging van Udi wurmt. 

In de tweede helft gaan we weer overtuigend in de aanval. Jesse scoort prachtig 3-4 vanuit een 
moeilijke positie. Inmiddels hebben de spelers ook door dat er scouts van andere ploegen langs de 
kant staan Dat maakt het spelletje toch even anders. We blijven goed voetballen en mooi 
samenspelen waarin ook Bernd, Jonathan en Christiaan in de aanval hun positieve bijdrage leveren. 
Helaas levert dit geen doelpunten meer op. En in de verdediging staan Rinze, Jeroen lekker kort te 
verdedigen. Helaas blijft Udi, bij wie een sterke spits alle doelpunten maakt, goed doorgaan, ondanks 
dat we toch een van de beste keepers van Unisson in de goal hebben staan, te weten Sem. 

Eindstand wordt 7-4. Waar onze aanhang de prijzen van onze spelers aardig aan het opdrijven zijn, 
moeten onze jongens en meiden gedacht hebben, we doen net of we niet zo goed zijn, worden we 
ook niet verkocht. Aan het spel heeft het zeker niet gelegen. Mooi uitgespeelde aanvallen werden op 
de mat gelegd, maar helaas niet effectief afgemaakt. Het was een hele mooie wedstrijd, met ook 
best wel spanning. Opvallend is het goede samenspel van deze jonge jeugd. We hebben genoten, 
maar nu is het tijd voor de paaseieren.   
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