
BSC Unisson F1 boekt eerste overwinning 
 
26-09-15 Victoria '28 F2 - BSC Unisson F1, eindstand 2-3 (0-1) 
 
E2 moest deze week aantreden tegen Vogido. De posities zijn verdeeld. De jongens hebben 
er zin in en er wordt dan ook direct aanvallend gespeeld. De jongens leggen prachtige 
aanvallen op de mat en even zo mooie doelmogelijkheden worden uitgevoerd. Marijn zijn lob 
gaat net over, een mooi schot van Twan gaat net naast. Floris probeert een corner in te 
koppen, maar helaas ook deze kans gaat er niet in. Naast dit aanvallende spel, laten de 
jongens ook nog eens zien veel getraind te hebben op het samenspel. Ballen worden 
aangenomen, er worden gekeken en door gespeeld. En dan komen de mogelijkheden van 
zelf. 
Een een-tweetje tussen Stijn en Floris treft geen doel, maar Marijn weet wel tussen de 
doelpalen te schieten. Het begin is er, en ik kan alvast zeggen, er zullen er meer volgen. 
Twan weet vervolgens twee keer het doel te raken waarna het al weer 3-0 staat. Door al 
deze mooie goals vergeet je bijna dat er ook nog een ander team in het veld staat, maar 
ineens is het 3-1, dus er moet wel een tegenstander zijn. Ach ja, E2 gaat verder waar het zo 
lekker mee bezig was.  
Een prachtige aanval waarbij het samenspel tussen Julian en Marijn door de laatste van 
afstand prachtig ingeschoten wordt, 4-1. 
Keeper Mart had weinig werk te doen. Er waren weinig tegenaanvallen, en als er al wel 
geprobeerd werd door Vogido om te scoren, moesten ze nog eerst langs onze 
superverdedigers Ties en Jaël. Stijn deed veel loopwerk op het middenveld. Jaël laat nog 
eens zien over behoorlijk wat snelheid te beschikken; nadat hij de bal afgepakt heeft, sprint 
hij naar voren waardoor er ruimte is voor de aanvallers en middenvelders en het balletje 
lekker rond gespeeld kan worden. Maar de doelpunten moeten niet vergeten worden, dus 
Twan zet met een omhaal waar ene M.v.B  (09 november 1986, u weet het vast allemaal 
nog) nog een puntje aan kan zuigen, de ruststand van 5-1 op het bord. 
 
In de tweede helft gaat Stijn op doel, zodat Mart ook nog wat kan doen. Wachten tot de 
tegenpartij voor je doel komt, wordt ook wat saai. Het team blijft lekker aanvallen en Julian 
maak de 6-1 en de 7-1. Mooie schuivertjes zoals Julian ze alleen kan maken.  
De jongens hebben veel plezier en ze worden dan ook overmoedig. Iedereen moet de kans 
krijgen om een doelpuntje mee te pakken, dus Floris, Ties en Jaël worden doorgeschoven 
naar voren. Als ze toch weer op hun verdedigende taken terugkomen worden ze van alle 
kanten aangemoedigd om naar voren te gaan. Het lukt Floris om een doelpunt te maken, hij 
heeft zich mooi vrij gespeeld, krijgt de bal op maat van Twan en maakt heerlijk af, 8-1. Ties 
en Jaël hebben minder geluk bij de kansen, ook al heeft de trainer beloofd te trakteren als de 
E2 tien keer weet te scoren deze wedstrijd. Als het dan niet lukt om de niet-aanvallers te 
laten scoren, maakt Marijn het klusje om tot 10 doelpunten te komen, wel af. Hij scoort nog 
twee maal via een afstandsschot. De trainer moet “dokken”. De jongens zijn zo opgetogen 
en blij dat ze vergeten dat de wedstrijd nog niet over is. Vogido weet dan ook met een 
gelukje tegen te scoren. Een rommelgoal waar niemand op verdacht was en het voor Stijn 
niet haalbaar was om er iets aan te doen. 
Eindstand 10-2. Een prachtige stand. De wedstrijd was wat eenzijdig, maar het was leuk om 
de jongens met zo’n groot verschil te zien winnen. De jongens stijgen er ook een plaatsje 
mee  in de stand, ze staan nu vijfde.  
 


