
BSC Unisson E3 gedeeld eerste na winst op Bon Boys E10 

BSC Unisson E3 - Bon boys E10, eindstand 5-2 (2-1) 

18-04-2015 

We komen langzaamaan richting het eind van de competitie en het wordt steeds duidelijker dat we 
om de knikkers spelen. Het gaat om titelkansen, serieuze titelkansen. Spelers, trainers en leiders 
pakken dit dan ook goed op. Voor de wedstrijd hebben teamleiders en trainers een vergadering over 
wat er gedaan kan worden om toe te werken naar een klinkend resultaat. Er worden geheime 
plannen gesmeed en afspraken gemaakt. Het wordt groots aangepakt. Onze spelers en speelsters 
gaan de komende tijd een heftige periode tegemoet  waarin de trainingen 100% gericht zijn op het 
neerzetten van positieve resultaten. 

Ook bij de start van de wedstrijd vandaag tegen hekkensluiter Bon Bos E10 is het duidelijk dat onze 
E3 voorzichtig toewerkt richting resultaat. Er wordt niet in de trant van “de dood of de gladiolen” 
aangevallen, maar aanvallen worden uitgekiend en er wordt alleen geschoten als er ook sprake is van 
een 100% scoringskans. Helaas pakt deze voorzichtige start niet helemaal goed uit. Bon Boys komt op 
0-1, compleet tegen de verhoudingen in. dat wel. Maar goed, het gaat om wie de meeste doelpunten 
maakt, dus de tactiek moet wat aangepast worden. 

Zo gezegd, zo gedaan. We hebben deze wedstrijd al onze dames opgesteld, want als we kampioen 
willen worden, doen we dat met zijn allen. Als u onze eerdere verslagen gelezen heeft, bent u 
waarschijnlijk al iets op de hoogte van de kwaliteiten van onze defensie. Nou, ook deze wedstrijd 
staan onze dames Kiki, Anais, Mynke en Nienke “onmeunig”  hun mannetje. Ze doen dit zo goed dat 
Ties het zelfs aandurft om aan te vallen. Hij was door Eric ook met die opdracht het veld ingestuurd, 
maar goed, het zegt wat als onze eigen stofzuiger zoveel vertrouwen in de achterhoede heeft dat hij 
het los durft te laten. Maar niet alleen Ties helpt aanvallen, ook Anais laat zich zien voor de goal van 
de tegenstander. Zij is het die de eerste bal op goal schiet, maar helaas schiet ze naast. Gijs maakt 
het in een volgende aanval wel mooi af. Hoppa, 1-1. Maar een gelijkspel is niet wat we willen, we 
willen de volledige 3 punten in de pocket. Dus Thomas zet zijn fanatisme en drive om in een enorm 
schot, waardoor zowel de bal als ook zijn voetbalschoen achter de keeper van Bon boys terecht 
komt, 2-1. Kijk, dat is een vertrouwd beeld. Het blijft een spannende wedstrijd waarin onze jongens 
en meisjes meer kansen hebben, maar helaas blijft het bij kansen. 

In de tweede helft neemt Gijs het keeperstenue van Julian over. Kiki en Mynke staan even reserve en 
zetten dit rustmoment om in comforttime. Ze liggen naast het veld te zonnen in hun voetbaltenue 
inclusief thermokleding. Maar goed, als zij dat nodig hebben, wij vinden het goed als het resultaat er 
maar komt. 

Bij onze spelers is duidelijk dat ze er alle vertrouwen in hebben. Ze bouwen aan mooie aanvallen, en 
werken verder aan het resultaat. Jan Peter kiest er even voor om niet opbouwend richting doel te 
werken, maar hij schiet heerlijk van afstand de 3-1 in. Daar gaat het toch om? Helaas maakt Bon Boys 
vrij snel ook een tegengoal waardoor het 3-2 staat. 

Ook nu wordt er nog steeds mooi gevoetbald met mooi samenspel. Een mooie aanval die bij Kiki 
begint en eindigt bij Julian wordt helaas niet omgezet in een doelpunt. Bon Boys blijft ook goed 
tegenstand bieden. Omdat we doelgerichter spelen, krijgen zij meer kansen, maar zoals al gezegd, 
langs onze dames kom je niet zomaar heen. Kiki heeft de rol van Ties overgenomen en alle kansen 
van Bon Boys worden door haar om zeep geholpen . Zij is naast woman of the match ook zeker man 



of the match. Hierbij heeft ze steun van “ Eric’s Angels” Anais, Nienke en Mynke. En de dames 
kunnen natuurlijk vertrouwen op de zeer sterk keepende Gijs, die heel goed ver voor de goal keepte. 

Na sterk aanvallend werk van Thomas pakt Jelte ook zijn goal mee. Gelukkig weer wat ruimte, 2-4. 
Hoewel Bon boys nog wat gevaarlijke kansen heeft, komt de eindstand op 5-2. Thomas valt aan, kapt 
spelers uit en maakt voortreffelijk af. Zo, weer een overwinning in de pocket 

Nu wordt het echt spannend! De koploper heeft dit weekend verloren, en van de vier ploegen die 
gezamenlijk op de tweede plek stonden, heeft er 1 een verliespartij gespeeld. Hierdoor komen onze 
jongens en meiden, samen met Buurse en Sportclub Enschede op een gezamenlijke eerste plek. Ook 
Sparta Enschede doet nog goed mee met een wedstrijd minder en evenveel verliespunten. 

We zijn voor het eerst koploper, en daar zijn we heel erg trots op! 

Tekst: Ingrid Sprang-Wolters 

 


