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Op papier zou HSC ‘21 E7, dat in de onderste regionen van de competitie stond, makkelijk te doen 
moeten zijn. Maar de wedstrijd werd uiteindelijk toch minder makkelijk dan op voorhand gedacht. 
Hierbij moet natuurlijk meegenomen worden dat we een van onze sterspelers, Jan Peter, uitgeleend 
hadden aan E2. Zo gaat dat als je een sterke reeks neerzet, dan komen er kapers op de kust. 

De wedstrijd ging erg gelijk op met aanvallen over en weer waarbij schoten over, naast en voorlangs 
gingen. Toch lukte het Gijs om als eerste een aanval scorend af te ronden, 1-0. Hierna maakt Gijs 
bijna nog een goal door een corner ineens op goal te werken. Maar helaas. Het spel bleef in straf 
tempo op en neer gaan en ook HSC ‘21 E7 wist te scoren, 1-1. Dat vonden we natuurlijk niet fijn en 
we zetten een tandje bij. Onze dames (op deze vrouwen kun je bouwen) Nienke, Mynke en Kiki 
stonden weer hun mannetje in de verdediging waarbij Ties veel ondersteuning bood. Als een echte 
“van de kerkhof*” sleurde hij van links naar rechts om de ballen over te nemen van de door de 
dames op een verkeerd spoor gezette tegenstanders. Gijs en Jelte kregen nog schietkansen die 
helaas niet raak waren. HSC deed voor hoe het wel moest, waardoor we ineens achter stonden: 1-2 
en tevens de ruststand. 

In de tweede helft wisselde keeper Thomas zijn shirt met Jelte. Er moest iets gebeuren om ze weer in 
de goede schwung te krijgen. Elftalleider Eric voerde de druk op door zijn spelers netjes maar stevig 
aan te spreken. 

“Kiki let niet op je nagels maar kijk naar de bal” is zo een van de bijzondere opmerkingen die langs de 
lijn geroepen werd. Waarschijnlijk schudde dit iedereen wakker want de diesel kwam weer op gang. 
Jelte stond de goal als een dolle te verdedigen. Onwaarschijnlijke reddingen van zijn kant maakte dat 
hij uitgroeide tot “man of the match”. Uiteraard werd er door onze jongens en meisjes volop 
aangevallen, waarbij er vooral aandacht was voor het door de trainers zo benadrukte positiespel. 
Julian maakte een aanval mooi af middels een laag schot, 2-2., waarna Thomas vanaf eigen helft door 
het middenveld soleerde om vervolgens geweldig in te schieten, 3-2. HSC bleef goed tegengas geven 
maar het doordachte spel van onze kant maakte toch het verschil. Thomas en Julian speelden prima 
samen waarbij de laatste de aanval prima afmaakte, 4-2. 

HSC probeerde nog wat terug te doen en uiteindelijk leverde een wat chaotisch gerommel toch nog 
een tegengoal op. De bal werd min of meer uit Jelte’s handen geslagen waardoor de bal elders vrij 
voor de goal kwam te liggen. Een been van een tegenstander raakte hem vervolgens nog aan 
waardoor het 4-3 werd. 

Het bleef tot het eind spannend omdat HSC nog wel aanzette, waarbij ze in de laatste seconden nog 
een vrije trap op de lat wisten te werken. Gelukkig wist Jelte de bal op wonderbaarlijke wijze in zijn 
handen krijgen en zo bleven alle punten in Boekelo! 

Een mooie spannende wedstrijd waar onze jongens en meiden gestreden hebben voor de 
overwinning. Hierdoor is BSC Unisson E3 geklommen naar de 2e plaats! 


