
14-11-15 BSC Unisson F1 – Sparta E F4, eindstand 3-2 (2-0) 

Afgelopen zaterdag moest onze F1 thuis aantreden tegen Sparta. Qua stand op de ranglijst, een 
hobbel die genomen moest kunnen worden. Maar niets is zoals het lijkt, er bleek toch behoorlijk 
gewerkt te moeten worden. De wedstrijd gaat gelijk op met over en weer kansen voor beide 
ploegen. BSC Unisson komt gelukkig op 1-0 na een soort van honkietonkievoetbal van de een naar de 
ander. Sep krijgt de bal voor zijn voeten en weet wel wat hij er mee moet doen, en dat is scoren. 

Sparta gaat direct in de tegenaanval, maar Thijmen weet ook wat hij moet doen, en dat is die ballen 
uit de goal houden. In de rebound wordt snel opnieuw richting goal geschoten, Thijmen heeft geen 
schijn van kans maar gelukkig gaat de bal net naast. Sparta krijgt kort hierop nog een kans, maar 
Thijmen weet de bal met zijn vingertoppen van richting te veranderen waardoor voorkomen wordt 
dat Sparta gelijk maakt. Er wordt aanvallend, met de punt naar voren gespeeld. En als je met de punt 
naar voren speelt, gebeurt er achterin niets, zo simpel is dat. BSC Unisson valt weer aan, Hein houdt 
de verdediging van Sparta bezig. Pim schiet van grote afstand, en de bal caramboleert van de linker 
paal, naar de rechter paal zo het doel in. 2-0. Dat gaat goed. Kasper en Guus controleren de 
verdediging zodat we de rust ingaan met een 2 - 0 voorsprong. 

De jongens werken hard maar de vermoeidheid slaat toe. De tegenstander krijgt meer ruimte en 
maakt hier goed gebruik van. Ze laten het voetballen voor wat het is en gaan in de aanval in de lijn 
van de dood of de gladiolen. Een schot vanaf de middenlijn, valt over Thijmen in het doel, niets aan 
te houden. 2-1. Oeps nu wordt het spannend. Maar Pim, Nino en Ryan laten zien wat het belangrijkst 
in voetbal is, samenspel. De bal gaat via Nino naar Pim, die plaatst terug naar Nino die door passt 
naar Ryan. Ryan maakt fabuleus af, 3-1. De marge weer vergroot. 

BSC Unisson blijft in de aanval, en er zijn nog wat kansjes, maar het is Sparta die weet te scoren. 
Opnieuw een afstandsschot, het doelpunt valt in het eindsignaal. Het doelpunt telt en het affluiten 
ook. Chaka, drie punten in the pocket. 

 


