
BSC Unisson E3 – Tubanters E5, eindstand 2-2 (0-1) 

BSC Unisson E3 op stoom: 2-2 tegen koploper Tubanters E5 

07-03-2015 

Na een relatieve lange periode in de najaarscompetitie van verlieservaringen waarin 
de enige overwinning tegen Richtersbleek E6 niet meetelde (0 punten uit stuk of 10 
wedstrijden zegt genoeg?) gaat de E3 deze competitie voortvarend van start. De 
intensieve trainingen waarbij getraind wordt op positiespel, gebruik gemaakt wordt 
van de vrije ruimte en samenspel beginnen hun vruchten af te werpen. Na twee 
blinkende overwinningen staat E3 op de gedeelde 2 plaats. Hierbij dient wel vermeld 
te worden dat zij een wedstrijd minder gespeeld hebben dan koploper Tubanters die 
9 punten uit 3 wedstrijden heeft. 

Dit weekend stond dus de wedstrijd tegen diezelfde koploper de Tubanters E5G op 
het programma. Na een wat weifelend begin leken Tubanters de sterkere ploeg. Maar 
met een sterk keepende Jelte in de 1e helft lukte het Tubanters niet om verder te 
komen dan een 1-0 voorsprong. BSC Unisson E3 groeide in de wedstrijd en bleef er in 
geloven. Er kwamen kansen die helaas niet benut werden door o.a. Thomas en Jan 
Peter. Hun gretigheid had een negatief effect op de bal waardoor deze over, naast of 
in de handen van de keeper belandde.  

In de tweede helft leek Unisson in het begin de handdoek in de ring geworpen te 
hebben. Een knappe aanval van Tubanters werd even zo knap achter 2e helft-keeper 
Gijs getrapt, terwijl Gijs daarvoor toch een aantal spectaculaire reddingen uit de 
mouw had getoverd. De Tubanters kwamen op 2-0. Maar onze jongens en meisjes 
bedachten zich: wat FC Twente dit weekend gedaan heeft, dat kunnen wij ook. 

Onze meiden (Kiki, Mynke en Nienke) stonden samen met Ties als een volleerd 
verdedigingskwartet de aanvallers van Tubanters op te wachten om, alsof het de 
gewoonste zaak van de wereld is, hen de bal afhandig te maken en heel gecontroleerd 
de eigen aanvallers in de voeten aan te spelen zodat een aanval ingezet kon worden. 
Uiteindelijk was het Thomas die als eerste de hatelijke 0 wegwerkte. Hij kreeg de bal 
van Jelte vanaf links aangespeeld, nam de bal aan op zijn linkervoet, en wist met een 
hard schot van een behoorlijke afstand mooi in de rechterhoek te schieten. Dit feestje 
werd even gevierd, en niet alleen in het het veld. Het werd nog heel spannend. 
Meerdere aanvallen brachten de absoluut verdiende gelijkmaker niet en de tijd 
verstreek. Maar een mooi ingestudeerde korte corner van Jelte in samenspel met 
Julian maakte de stand, kort voor tijd, gelijk. Jelte scoorde prachtig in de korte hoek: 
eindstand 2-2. 

De E3 staat nu op plek 4, maar met een wedstrijd minder gespeeld dan Tubanters, 
Victoria en Suryoye die boven hen staan. Tubanters blijven met hun behaalde punt op 
kop. 

Prachtig gedaan jongens en meiden! 


