
BSC Unisson F3 - Vogido F9, eindstand 8-2 (3-1) 
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Elftalleider Lucas Haafkes en trainer Brian Teeuw hadden de jongens en meisjes de laatste training toegesproken over de 
wedstrijd op 21 maart, want er lagen winstkansen tegen Vogido F9 . Ondanks dat we onze vaste krachten Rinze en Bernd voor 
een keer moesten uitlenen aan F5, en Jeroen was verhinderd. Ouders kregen de opdracht, stop ze vroeg in bed zodat er uitgerust 
aan de wedstrijd begonnen kon worden.  

Echter het leek zaterdagmorgen in het begin toch een andere wedstrijd te worden. Hoewel iedereen super geconcentreerd aan de 
 wedstrijd begon, was het begin moeilijk. Wellicht had dit te maken met de enorme regenbui die het heerlijke ochtendzonnetje 
verdreven had. Maar kennelijk hadden we ons vergist in onze jongens en meiden en doen ze het toch beter met slecht weer, want 
het hele team leek in een overdrive te raken toen het publiek langzaam achter enorme paraplu’s verdween. 

Maar goed, de wedstrijd. Jesse had de tips van zijn trainer goed opgevolgd, was goed uitgeslapen en bracht F3 op een 1-0 
voorsprong. De nog niet zo lang van dit team deel uitmakende Ryan, deed alsof hij niets anders gewend was en soleerde 
makkelijk over het middelveld. Nino gebruikte zijn “volume” om zich door het verdedigend blok van Vogido te werken wat een 
mooi doelpunt opleverde, 2-0. Laurie viel op met haar verdedigende aanpak, hierbij gesteund door collega Mijs. Langs de zijlijn 
werd al gesproken van een "muur van verdedigers". In de tussentijd scoorde Jesse ook nog maar een keer zodat het 3-0 werd. 
Ondanks het vele werk dat Bjorn verrichtte en het sterke keeperswerk van Sem maakte Vogido toch een tegengoal waardoor het 
bij rust 3-1 was. 

In de tweede helft deed Jesse waar hij voor aangekocht is en maakte nog een paar goals. De eerste na een prachtige solo, de 
tweede na mooi samenspel met Nino en vervolgens een afstandsschot waardoor het inmiddels 6-1 was. Als  u nu denkt dat Jorik, 
Christiaan, Jonathan en de al eerder genoemde medespelers niets te doen hadden, dan zit u fout. Zij hielden natuurlijk de 
tegenstanders op afstand waardoor Jesse met vingers en tenen in de neus deze goals er in kon prikken. Onze F3 leek daarna wat 
achter over te hangen, waardoor Vogido beter in de wedstrijd kwam. Maar tot scoren kwamen ze niet. Nee, onze Jesse prikte er 
weer twee in. 8-1. 

Zowel spelers als publiek waren er wel een beetje klaar mee, het regende nog steeds, het was ook koud en we stonden dik voor. 
De scheids dacht er echter anders over. Er ontstond een discussie tussen de scheids en Vogido, in de buurt van ons doel waar 
Sem nog steeds in opperste concentratie was om alle ballen die zijn richting op kwamen weg te tikken, over hoe of waar een 
corner genomen moest worden. Het publiek was ondertussen wel aan iets warms toe en de spelers ook, dus die waren zich al aan 
het voorbereiden op de penaltyreeks. Resultaat: toch nog een tegengoal, zo ongeveer op het moment dat de scheids affloot. 

Maar goed, een prima resultaat na een prima wedstrijd. 3 punten voor onze F3 waardoor ze nu op een mooie 6e plaats in de 
competitie staan. 
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