
Rigtersbleek E6 - BSC Unisson E3, eindstand 4-7 (3-4)  04-10-2014 

Na twee of drie verloren wedstrijden (we weten het niet precies omdat we ergens tussen 3 wedstrijden 
en 19 doelpunten tegen op zijn gehouden met tellen) ging de E3 vol goede moed, op dierendag, naar 
Rigtersbleek E6 voor de volgende competitiewedstrijd. De jongens en meiden waren tot op het bot 
gemotiveerd. Hun topscoorders (de tweeling Bayer) hadden net een belangrijke transfer gemaakt, maar 
de jongens en meiden wilden laten zien dat ze niet deze doelgerichte en makkelijk scorende tweeling 
afhankelijk zijn om tot goede resultaten te komen. Hierin werden ze ook stevig gestuurd door hun 
teambegeleiders Eric en Pieter. Rigtersbleek zou te doen zijn gezien hun plek op de ranglijst. 

Na een wandeling door de wijk (er waren geen omkleedvoorzieningen vanwege 
verbouwingsactiviteiten), via een oversteek met begeleiding van een clubdame (escort?) naar een 
school waar de jongens en meiden zich konden omkleden, en weer terug waren ze voldoende 
warmgedraaid om aan de wedstrijd te beginnen. Maar eerst kwamen er nog andere belangrijke zaken 
als wedstrijdvoorbespreking, inlopen, inschieten, positiebespreking en teamtactiek bespreking door Eric 
en Pieter. 

Eindelijk kon de wedstrijd dan beginnen. Geweldig om te zien dat er sprake was van een echte 
wedstrijd. De heren en dames kwamen ongelukkig op achterstand, maar dit sterkte hen in hun wil om te 
winnen. In de eerste helft bleef het gelijk op gaan. Rigtersbleek was weliswaar op een 1-0 voorsprong 
gekomen, maar al snel kwam BSC Unisson op gelijke hoogte door een schot van Jan Peter (of Peter Jan 
what ever). Daarna gingen wij door (ja ja, nu praten we natuurlijk in de wij-vorm). Wij eindigden de 
eerste helft met een voorsprong van 3-4. 

In de pauze voelden ze dat het er in zat. Julian werd als keeper gewisseld voor Gijs. De dames kregen de 
opdracht de tegenstander strak op de huid te zitten, de middenvelders  moesten vroegtijdig de 
tegenaanval storen en Gijs moest ver voor zijn goal keepen. Eric had de nodige peptalk voor onze 
jongens en meisjes, hoewel dit natuurlijk niet meer nodig was. Ze hadden het gevoel dat ze de wedstrijd 
al in de zak hadden. Grote woorden, maar heel trots zijn we om te kunnen zeggen dat ze deze woorden 
omgezet hebben in daden. 

In de tweede helft zijn onze jongens en meiden over Rigtersbleek heen gedenderd. De officiële 
eindstand is 4-7 geworden met doelpunten van Thomas, Jan Peter en Jelte. Volgens de jongens en 
meiden klopt deze stand niet, zij hebben naar hun eigen idee vaker gescoord dan 7 keer, maar ach wat 
maakt dat uit. Ze hebben gewonnen en ze zijn er enorm blij mee. Op naar de volgende wedstrijd. 
Jammer dat er geen wedstrijd is in het weekend van 11 oktober. We zitten nu in de winning mood.  

Onze helden,: Ties Haafkes, Ninke Roode, Minke Schartman, Gijs ten Hoopen, Jelte Pronk, Jan Peter 
Steunenberg, Lotte Warfman, Julian van Sprang en Thomas van Ham. 

  

 


