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Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson E3 aantreden tegen het altijd lastige Avanti Wilskracht E9 in 
Glanerbrug. Op papier zouden we ze moeten kunnen hebben, omdat ze een aantal plaatsen lager 
stonden dan wij, maar aan de andere kant, wat zegt de stand na het spelen van slechts 3 
wedstrijden. 

Beide ploegen begonnen sterk aan de wedstrijd. Met een gelukje kwamen we op 0-1. Jan Peter 
schoot van afstand, en de keeper was wat ongelukkig in zijn balbehandeling. Hij liet de bal zomaar 
gaan. 

Avanti Wilskracht E9 ging getergd in de aanval na deze ongelukkige achterstand en met succes. Ze 
zetten een mooi aanval op die succesvol werd afgerond. Daarna bleven de ploegen op gelijk niveau 
met elkaar proberen om een goal te scoren. BSC Unisson kreeg uiteindelijk een penalty vanwege een 
harde tik op de voeten van Thomas, die de penalty zelf nam en geconcentreerd afmaakte met een 
mooie schuiver, 1-2. Tevens de ruststand. 

In de tweede helft bleef BSC Unisson goed aanvallen. Vele mooi opgezette aanvallen, uitgespeelde 
kansen van Jan Peter en Julian, maar helaas het werd niet omgezet in resultaat. Daarbij leunden de 
spelers op de sterke achterhoede die bestond uit Kiki, Ties, Mynke en Nienke. Ook Jelte deed 
regelmatig ondersteunend werk in de achterhoede. De spelers bleven vertrouwen houden omdat de 
ervaring leert dat E3 altijd sterk is in de tweede helft. Ze hadden veldoverwicht, maar helaas maakte 
Avanti Wilskracht de doelpunten. Ze kwamen door twee mooie aanvallen zelfs op een 4-2 
voorsprong. 

Maar dan kennen ze het doorzettingsvermogen van de Boekelose boys en girls nog niet. Niets 
“koppie laten hangen” maar er vol tegen aan. Uiteindelijk maakt Jan Peter met een super mooie goal 
4-3. Het werd een race tegen de klok. Via een heerlijke aanval via keeper Gijs, doorgespeeld naar 
Julian, voorzet richting Thomas die hem “uit het boekje”  afmaakt, gelukkig nog 4-4. Op slag van het 
eindsignaal haalde Gijs met een machtige safe nog een laatste doelpoging van Avanti Wilskracht E9 
klemvast tegen waardoor de wedstrijd in een terecht gelijkspel eindigt. 

De twaalfde man mag hierbij ook niet vergeten worden. De E3 werd enthousiast ondersteund door 
het meegereisde eigen publiek. Deze vaste kern (laten we ze vak P noemen) hebben hun jongens en 
meisjes ondanks de enorme kou, de hele wedstrijd bijgestaan en aangemoedigd. Door dit gelijkspel 
blijft E3 op de 4e plaats staan met 1 punt minder dan de plekken 2 en 3 en 2 punten minder dan de 
koploper. Spanning volop in deze competitie. 

Geweldig weer hoe E3 zich terug geknokt heeft! 

groet Ingrid 


