
Super leuke wedstrijd van F1 eindigt in een terechte overwinning tegen Rigtersbleek. 

Deze zaterdag moest de F1 thuis aantreden tegen Rigtersbleek. Vooraf gezien een 
moeilijke pot. De verwachtingen waren dan ook niet hoog. Rigtersbleek staat op 
positie 4 in de ranglijst, terwijl BSC Unisson op plek 8 staat. Daarnaast deed Ryan 
niet mee vanwege andere verplichtingen. En daarbij kwam ook nog dat de 
hoofdtrainer de respectabele leeftijd van 50 behaald had afgelopen week. Hoewel hij 
er nog uit ziet als een jonge hond, is hij dat natuurlijk niet meer met deze leeftijd. 
Maar goed, de wedstrijd staat dus hij moet gespeeld worden. En zoals een wijs 
voetballer ooit zei; om te winnen moet je doelpunten maken. 
Dus ondanks twee mooie aanvallen van Rigtersbleek staat BSC Unisson ineens 1-0 
voor. Een weergaloos doelpunt van Hein na een voorzet van Nino. Dit geeft de burger 
moed, maar ook onze spelers. Er lijkt ineens een kwartje gevallen te zijn. Zeggen ze 
niet altijd verstand komt met de jaren? En wij hebben toch een trainer met een 
respectabel aantal jaren..... afijn. Genoeg over de trainer. 

Opvallend is het enorm goede samenspel van onze jongens. De bal wordt over 
meerdere schijven gespeeld, er is diepte, inzicht en power. Nu hebben we deze 
wedstrijd als ondersteuning gebruik mogen maken van een nieuw talent binnen 
Unisson. Een echte powervrouw. Louisa, traint nog maar sinds kort me met de F1, 
heeft niet eerder gevoetbald, maar laat toch een puik potje voetbal zien. Ze speelt 
mensen uit, pakt ballen af, rent spelers er uit. Kortom, de power die we nog nodig 
hadden. 
De jongens krijgen er enorm veel zelfvertrouwen van. Rigtersbleek probeert via 
afstandsschoten langszij te koen, maar helaas. Thijmen heeft maar 1 handje nodig om 
de ballen te stoppen. Hein schiet opnieuw van afstand, en ook deze bal gaat er in. 2-0. 
Wie had dat gedacht. Bij Rigtersbleek zit ook een technisch spelertje. Hij kapt en 
maakt af in de verre hoek. Mooie goal, 2-1. Guus domineert het middenveld. Hij 
vangt spelers vroegtijdig op om de aanvallen van Rigtersbleek te elimineren. Komen 
ze toch langs Guus, dan hebben we onze Kasper nog als laatste man, en als je daar 
voorbij wilt, moet je wel in wat in huis hebben. 
Maar die 2 doelpunten verschil voelen goed, dus na een corner van Sep, geeft hij 
binnen de scrimmage voor het doel van Rigtersbleek nog een klein zetje tegen de bal, 
waarop het 3-1 wordt. Lekker. 
Direct daarop volgt een tegenaanval van Rigtersbleek, en hun afstandsschot rolt l*** 
ig de goal in, hoewel Thijmen er nog bijna bij zat. Ruststand 3-2. 

In de tweede aanval regelen we direct weer de 2 doelpunten verschil . Pim scoort 4-2. 
De wedstrijd blijft aantrekkelijk, waarbij Rigtersbleek blijft proberen via 
afstandsschoten dichterbij te komen, en BSC Unisson mooi blijft samenspelen. de 
trucjes komen ook nog wel voorbij, maar die zijn voor het plezier van de toeschouwer. 
Hein maakt nog een prachtige rush langs de zijlijn, die helaas net naast geschoten 
wordt door Tycho. 
Louisa pakt de bal af na sterk doorzetten. Ze zet het technische spelertje van 
Rigtersbleek letterlijk in zijn hemd. Onder het mom, wat jij kan, kan ik beter, pakt ze 
de bal af. 
Tycho weet helaas net het doel niet te vinden. 
Maar een mooie wedstrijd, met een mooi resultaat. Super gedaan jongens. 

Geschreven door Ingrid van Sprang. 



 


