
BSC Unisson F3: verliezen maar toch blijven lachen 
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Op 25 april moest onze F3 thuis spelen tegen Glanerbrug F2. De eindstand werd 1 doelpunt voor ons 
en een heleboel tegen. Maar laten we het niet over al die tegendoelpunten hebben. Laten we het eens 
hebben over de teammoraal van dit jonge team, wat onze jongens als team neergezet hebben. 

De altijd goedgehumeurde en vertrouwen uitstralende trainers Lucas en Brian, geloofden er in. Wat 
een emotie. We speelden met een gehavend team, want sociaal zoals we zijn, hadden we twee spelers 
uitgeleend aan F4 en een speler aan F5. Hierdoor wist F4 overigens wel te winnen en dat gunnen we 
ze. Ons publiek gaf hen een staande ovatie, voor de eerste overwinning en we zijn blij voor hen. 

Ik roemde al het sociale gedrag van dit fijne team. Omdat Glanerbrug graag heel veel doelpunten wilde 
scoren, hebben wij er ook zelf maar een in eigen goal gescoord en dan natuurlijk, voor de eer, ook zelf 
een mooi uitgespeeld doelpunt gemaakt. Want ze kunnen best voetballen, die jongens. Dat kunnen ze. 

Ze hebben met zijn allen gestreden voor wat ze waard waren, helaas was het niet voldoende. Ze hebben 
wel kunnen trainen op hun posities bij de corners van de tegenpartij. ook op inwerpen kon goed 
geoefend worden. Ze hebben gebruik gemaakt van het hele veld, er is veel gerend, ook het samenspel 
zag er best goed uit. 

Het bloedfanatieke opgekomen publiek moedigde onze spelers enorm aan. Ze trotseerden de regen en 
bleven lachen en juichen. En het belangrijkste van alles, onze jongens hebben hardstikke veel plezier 
gehad. En dat is het belangrijkste. 

Nog 2 wedstrijden. Op 2 mei uit tegen Avanti W F10, om 08.45 uur en op 9 mei de laatste wedstrijd 
thuis tegen Bon Boys F11 om 09.30 uur. 
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