
LSV F2 - BSC Unisson F2, eindstand 2-6 (1-3) 

8 november 2014 

Enkele weken terug hadden we al voorspeld dat de eerste punten eraan zaten te komen. Er werden 
vervolgens inderdaad overwinningen behaald op Avanti W. (11 - 0), Achilles '12 (10 - 0) en HVV 
Hengelo (6 - 0). Tussendoor werd nog wel van de koploper, Barbados F1, verloren. 

Vandaag moesten we naar sportpark 't Spolmink om tegen de F2 van LSV te voetballen. Ze stonden 2 
plaatsen boven ons op de ranglijst. We hadden al vernomen dat het om een fysiek sterke tegenstander 
ging en we konden onze borst natmaken. Vanaf het fluitsignaal vlogen onze jongens er bovenop en LSV 
kreeg geen kans om de bal in bezit te houden. Na een paar minuten ging Pim er met de bal vandoor, 
passeerde een tegenspeler, en schoot de bal goed in, 0 -1. Het duurde niet lang voordat het 2e doelpunt 
viel. Hein ging op zijn eigen wijze met de bal richting doel en was, met een mooi schot, niet af te 
stoppen. Thom scoorde vervolgens de 0 - 3. Hij deed dit zo onopvallend, dat zelf zijn vader dit ontging. 
Vlak voor rust werd er een bal naar de verkeerde kant uitverdedigd. De tegenstander wist deze te 
onderscheppen en zorgde voor een ruststand van 1 - 3. 

In de 2e helft gingen we op dezelfde voet door, met goed veldspel. Kasper, Hugo, Wesley en Berend 
verdedigden de hele wedstrijd zeer goed er er was voor de tegenstander geen doorkomen aan. Thijmen 
maakte na een paar minuten met een 'muizengoal' de 4e treffer. Tussen 3 man in, kappen, draaien, en 
ook nog een klein gaatje zien tussen de keeper en de paal. Thom en Guus zorgden ervoor dat we op het 
middenveld in balbezit bleven. Het volgende doelpunt bleef niet lang uit. De 1 - 5 kwam weer van de 
schoen van Hein. Aan de linkerkant van het veld stoomde hij op met de bal richting doel, 
tegenstanders achter zich latend, en schoot de bal mooi binnen. Na de 2e treffer van LSV zorgde 
Thijmen met een zuiver schot voor het slotakkoord. De drie punten waren binnen. 

Rest nog te vermelden dat onze keepers (1e helft Hugo en 2e helft Pim) hun werk uitstekend hebben 
gedaan. 

 

 


