
E3 handhaaft topklassering in de competitie 

 

Rigtersbleek E6 – BSC Unisson E3, eindstand 0-9 (0-4)* 

 

11-04-2015 

 

Onder het motto een goed begin is het halve werk, stonden we zaterdagmorgen met een 

goed gemotiveerde groep spelers aan het voetbalveld bij Rigtersbleek. We konden 

gebruik maken van de prachtige nieuwe kleedkamers, er was een redelijk zonnetje, dus 

het zag er allemaal positief uit. De tribune was nog niet klaar, waardoor we als 

meegereisd publiek maar plaats namen in de dug-out. De teamleiders konden vanwege 

de gedrevenheid, enthousiasme en fanatisme toch niet op hun kont blijven zitten, dus de 

dug-out was vrij.  

 

Na het fluitsignaal zaten wij als publiek te wachten op wat volgen zou. Mynke droeg de 

aanvoerdersband en stuurde haar team met zelfvertrouwen de wei in. Maar helaas, we 

kregen een tegengoal en stonden ineens achter met 1-0. Dat was niet de planning. Het 

kon niet zo zijn. Als publiek bespraken we nog een keer de wedstrijd van vorig seizoen 

tegen Rigtersbleek. Misschien weet u het nog. Het was de enige overwinning van onze 

jongens en meiden en Rigtersbleek trok zich daarna terug uit de competitie. Het kon toch 

niet zijn, dat we het nu niet zouden doen tegen Rigtersbleek? 

Gelukkig dachten onze jongens en meisjes er net zo over. De motor werd gestart, de 

diesel aangedreven. En los gingen ze, ze namen het over en maakten het af. 

Jan Peter kwam met een weergaloos afstandsschot, 1-1. Jelte dacht wat Jan Peter kan, 

kan ik ook. Schot 1-2. In de verdediging vingen Ties en Anais de aanvallers van 

Rigtersbleek op. Anais en Kiki wisselen elkaar om de wedstrijd af, en hiermee leveren we 

qua snelheid niets in. Beide dames lopen hun tegenstanders er op hun gemak uit, wat 

regelmatig weer tot balovername door ons leidt.  

Thomas stopte nog een paar pogingen van Rigtersbleek, en van onze kant bleven we 

aanvallen. Zelfs Ties kwam mee in de aanval. Jan Peter speelde de bal naar de vrij 

opkomende Ties, maar zijn schot ging helaas naast. Deze wedstrijd viel met name het 

goede samenspel op. Prachtig hoe kansen uitgespeeld werden. Een mooie aanval, na een 

prachtige voorzet van Jan Peter wordt door Jelte goed afgemaakt. 1-3. Julian maakt de 

1-4 nadat Gijs goed doorgegaan was op de bal en mooi afspeelde.  

 

De rust werd met deze mooie voorsprong ingegaan, het begin was er. 

In de tweede helft nam Jelte de plek in de goal van Thomas over, en de 

keepershandschoenen van Gijs (die zaten beter). Als team gingen we verder waar we in 

de eerste helft mee begonnen waren. Er wordt een nieuwe term geïntroduceerd in het 

spel van onze E3. Slim spelen, zo wordt er met deze mooie voorsprong ruim met de tijd 

omgegaan. Bij een inworp bedenkt Thomas op het laatste moment dat Anais wellicht 

beter kan ingooien, scheelt weer een paar seconden. Ties heeft een inworp maar de bal 

ligt in het andere veld. Op zijn dooie akkertje haalt hij de bal op, lacht nog eens 

vriendelijk naar het publiek en brengt de bal weer in het spel. Ties was sowieso in goeie 

doen deze wedstrijd. Wat mij betreft was hij man of the match. Hij stond werelds te 

verdedigen. En nadat hij de vorige wedstrijd nog geblesseerd moest afhaken, had hij 

deze wedstrijd bedacht dat het dat niet weer zou overkomen. Hij nam zijn verdedigende 

taken als altijd serieus, maar liep nu ook in plaats van één speler omver, twee spelers 

omver in één loopje. Hij kon er wel om lachen. 

 

Uiteindelijk gaat het allemaal om de goals, en ook op dat vlak bleef de aandacht er goed 

bij. Thomas maakte na een mooie uitgespeelde kans 1-5 en Julian soleerde bijna van 

eigen helft richting 1-6. En wij maar blij zijn aan de kant. Het hield niet op. Thomas ging 

nog maar eens een keer 1-7. Rigtersbleek kon zo nu en dan een speldenprikje terug 

doen, maar Jelte was alert. Sterker nog,in plaats van dat zij tot doelpunten komen, 

maakt Thomas er maar eens weer één. Uiteindelijk is er nog een scrimmage waaruit we 

scoren, maar door alle emotie heeft ondergetekende niet meer meegekregen wie 



uiteindelijk het laatst zijn teen tegen de bal hield. Rigtersbleek probeert in de laatste 

seconden van de wedstrijd nog iets terug te doen, maar Jelte hield zowel het schot als de 

rebound. Hierdoor een mooie eindstand wat goed van pas komt in de stand voor de 

competitie. We staan nl. met 4 ploegen op de tweede plek met nog slechts een punt van 

de koploper die een zeperd heeft gemaakt (2-7 verlies), dus het doelsaldo is hierbij van 

belang! Jongens en meiden, dat hebben jullie weer mooi gedaan. We hebben er van 

genoten en zijn trots op jullie. Voor de andere voetballiefhebbers, volgende week speelt 

dit fantastische team thuis om 10.30 uur tegen Bon Boys. Aanrader. 

 

Tekst: Ingrid Sprang-Wolters 

 

* 

Volgens de officiële eindstand op www.voetbal.nl was de eindstand 0-9 en heeft BSC 

Unisson geen tegengoal geïncasseerd.. Vermoedelijk is ons deze goal door Rigtersbleek 
geschonken als goedmakertje . 
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