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Afgelopen zondag was pas de derde wedstrijd na de winterstop voor het vrouwenteam 
van BSC Unisson, na een gelijkspel tegen Delden VR1 en een nederlaag tegen Sur-
Mediterraneo VR1. De opdracht van coach Rene Zoetman tegen de hekkensluiter 
HSC '21 VR1 was duidelijk, de drie punten blijven in Boekelo. 

Opstelling : 

Voorhoede: Kristie - Saskia – Romé 

Middenveld: Charlotte - Irene – Suzan 

Achterhoede: Fleur Morsink - Joyce - Karin - Nandine 

Goal: Wendy 

Bank: Lotte, Brigitta, Fleur Lassche, Aryana 

Vlagger 1e helft: Moniek 

Om half 1 word er afgetrapt op De Zweede. Meteen in de 1e minuut kreeg Kristie al 
een mooie kans, maar helaas mistte ze deze. Toen kwam HSC gelijk met een mooie 
aanval die goed tegen werd gehouden door Wendy. Vervolgens loopt Irene mooi naar 
voren en zet mooi voor op Kristie, die de bal mooi afmaakt waardoor het in de 4e 
minuut al 1-0 staat voor BSC Unisson. In 8e minuut krijgt Suzan een mooie kans en 
schiet ... helaas lat. Vlak daarna krijg Fleur Morsink ook een mooie kans, maar helaas 
werd deze tegengehouden door de tegenstander. Een mooi voorzet van Charlotte op 
Irene, die deze kans niet benut en helaas schiet ze net naast. Intussen krijgt de 
tegenpartij een kans en Fleur haalt deze bal erg mooi voor de goal weg. 

Het blijft kansen regenen voor BSC Unisson. Irene zet weer een mooie lange bal voor 
op Kristie, maar helaas had de keeper de bal al voordat Kristie er in de buurt was. 
Irene ziet een kans en schiet van afstand helaas net over. Gevolgd door een kans van 
Saskia die helaas naast schiet. Kristie krijgt de bal voorgezet en schiet hem heel rustig 
op goal, jammer op de paal. De tegenpartij heeft weinig balbezit en een paar kansen 
gehad maar komt niet door onze goede achterhoede. Met nog 7 minuten te gaan tot 
de rust loopt Irene op richting HSC doel en schiet vanaf de 16 rechts langs de keeper, 
goaaal!!!!, 2-0. 

 

Vlak daarna geeft Karin een lange bal op Irene, die voorzet, waarna Kristie hem heel 
nonchalant afmaakt, 3-0 voor BSC Unisson. De scheidsrechter fluit af voor de rust bij 
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een 3-0 stand voor BSC Unisson. De eerste 45 minuten hebben zich voor ongeveer 
80% afgespeeld op de helft van HSC. 

De dames krijgen wijze woorden van René toegesproken in de rust. René stelt als doel 
om de score te verdubbelen. Brigitta komt erin voor Karin, Fleur Morsink speelt 
laatste man, Brigitta komt op linksback, Fleur Lassche komt voor Saskia in de spits. 
en Lotte komt op linksmid voor Charlotte. 

Na 10 minuten in de tweede helft komt Aryana erin voor Romé op rechtsvoor. Als 
snel daarna valt de 4-0. Brigitta zet voor op Fleur Lassche en Fleur scoort! Bij BSC 
Unisson blijft gelukkig iedereen strak op de man zitten en vecht ook goed voor de bal. 
De 5-0 is een herhaling van de 4-0, maar nog fraaier. Weer speelt Brigitta de bal op 
Fleur Lassche en fleur loopt op vanaf eigen helft, ze schiet vanaf ongeveer 20 meter 
met een lobje over de keeper zo de goal in.  

Irene intussen vocht voor elke bal in de 16 en werd vervolgens onderuit gehaald, 
penalty. Na en discussie wie nou de bal ging nemen, nam Irene hem toch maar zelf. 
Ze schiet rechts in de bovenhoek en de keeper kan de bal alleen maar nakijken, 6-0. 

 

Er word voor de laatste keer gewisseld bij BSC Unisson. Karin komt erin voor Lotte 
en Saskia voor Suzan. Vlak daarna krijgt Aryana de bal aangespeeld van Irene, loopt 
langs de laatste man en de keeper en scoort de 7-0. De laatste goal is weer van Fleur. 
Aryana neemt aan en speelt de bal op Fleur die hem mooi afmaakt. Waardoor de 
eindstand 8-0 word voor BSC Unisson. 

Het was een mooie wedstrijd, met goed samenspel en sterk balbezit! 

Tekst: Aryana Assink 
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