
BSC Unisson F2 - Victoria '28 F7, eindstand 5-1 (1-0) 

07-03-2015 

In de derde competitiewedstrijd van dit voorjaar werd er halsreikend uitgekeken naar de 1e 
overwinning. Onder de arbitrale leiding van Henk Jan Abbink, sinds afgelopen woensdag in bezit van 
het diploma om als pupillenscheidrechter wedstrijden te mogen leiden, werd er stipt om 9.30 uur 
afgetrapt tegen de F7 van Victoria 28. 

De tegenstander stond al vroeg op het veld met een indrukwekkende warming up. Maar dit zegt niet 
altijd alles. In de 1e minuut was het al prijs. Een vrije trap van Hein zorgde voor de 1 - 0 voorsprong. 
Hierbij werkte de keeper wel een beetje mee maar ook deze doelpunten tellen. Het spel ging hierna 
beide kanten op maar kansen voor beide teams werden niet in doelpunten omgezet. Voor het eerst 
dit jaar gingen we met een voorsprong de rust in. 

In de pauze iedereen erop gewezen om meer initiatief te tonen. Hugo nam de plek over van Pim en 
ging keepen. Pim kon aan de gang met zijn favoriete spelletje, het maken van doelpunten. De 2e helft 
ging de F2 voortvarend van start en al snel scoorden Thom, met een geplaatste bal, en Pim. Niets 
meer de hand zou je denken maar Victoria scoorde ongeveer na 10 minuten de aansluitingstreffer. 
Hierna nog een goede kans voor de aanvoerder, een zeer goede voetballer, van Victoria 28 maar 
Hugo wist deze tegen te houden. In de 2e helft hadden wij het betere van het spel en meer 
doelpunten konden ook niet uitblijven. De 4e treffer was een mooie actie van Guus en hij schoot met 
zijn sterke linkerbeen de bal fraai in. Het slotakkoord was voor Pim die de bal op een presenteerblad 
kreeg van Thijmen. Met een bekeken schot liet hij de keeper kansloos. Met de verder sterk spelende 
Kasper, Colin en Berend werd er geen kans meer weggegeven zodat de 3 punten op de Zweede 
bleven. 
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En niet geheel onbelangrijk, Henk Jan kon terugkijken op een geslaagde 1e wedstrijd als erkend 
scheidsrechter. Mooi tenue overigens. De tegenstander dacht al 'Wat hebben zij een grote keeper' 
maar het bleek de scheids. 
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