
Suryoye-Mediterraneo VR1 - BSC Unisson VR 1, eindstand 5-2 (2-1) 

06-04-2015 

Na de verrassende overwinning vorige week van BSC Unisson VR1 op nummer 2 Bon Boys en met de 
wedstrijd tegen koploper Sp Glanerbrug volgende week in het verschiet, stond tweede Paasdag het 
uitduel tegen de directe concurrent voor de 3e plaats, Suryoye Mediterraneo VR1 op het 
programma. 

De opstelling: 
Doel: Brigitta 
Achter: Lotte, Moniek, Nandine, Joyce 
Midden: Charlotte, Fleur M, Suzan 
Voor: Romé, Anouk, Kristie 
Wissels: Fleur L, Quirine, Aryana, Pauline 
  

Om half 1 precies begint de uitwedstrijd in Enschede tegen Suryoyo Mediterraneo. We missen 
vandaag 2 belangrijke speelsters. Onze keeper Wendy is geblesseerd en dus hebben we voor 
vandaag Brigitta in het doel en ook Irene is er niet bij. 

BSC Unisson begint onwennig en komt in de 7e minuut al met 1-0 achter, als Moniek de bal 
terugspeelt op Brigitta die de bal in de handen pakt. De vrije trap op de rand van de 16 meter wordt 
door Sur-Mediterraneo benut. Even daarna krijgt ook BSC Unisson een kans via een vrije trap als 
Fleur M een trap tegen haar enkels krijgt, maar jammer genoeg hebben we die niet omgezet in een 
doelpunt. Kort daarna komt Sur-Mediterraneo op 2-0 als na 2 opeenvolgende corners en een 
scrimmage voor het doel van Brigitta, onze eigen speelster Lotte de bal zelf langs Brigitta weet te 
krijgen.te krijgen, waardoor BSC met 2-0 achter staat tegen Suryoyo Mediterraneo. 

BSC Unisson geeft het niet op en Fleur M stormt naar voren, maakt een aantal mooie acties, speelt 4 
man uit, komt voor het doel en passeert de keeper, 1-2.  Vlak voor rust krijgt Fleur M weer alle 
ruiimte om naar het doel van Sur-Mediterraneo te lopen, maar helaas let de verdediging nu wel op 
en pakt Fleu M de bal af. 

Rust 2-1. In de rust voert coach Rene de nodige wissels door. Anouk vervangt Brigitta in het doel, die 
Lotte vervangt als linksachter. Fleur L komt in de spits voor Anouk. 

Al snel komt de Sur-Mediterraneo op 3-1, maar BSC Unisson komt snel daarna terug tot 3-2. Romee 
wordt aangespeeld door Moniek en speelt de bal door op Christie, die de bal mooi over de keeper 
schiet. Lang mochten we hiervan nuiet genieten, want we krijgen een penalty tegen, 4-2. Quirine en 
Aryana komen er in voor Charlotte en Romee De dames blijven er voor vechten maar Sur-
Mediterraneo is te sterk en scoren van korte afstand, 5-2. Lotte komt we weer in, Nandine er uit 
(lichtelijk brak van bentelo). Moniek neemt nog een mooie vrije trap, maar die gaat helaas net naast. 

Eindstand 5-2 

Tekst: Fleur Lassche 


