
11-09-2016 Rietmolen VR1 – BSC Unisson VR1, eindstand 4-0 (2-0) 
 
Afgelopen zondag stond de eerste wedstrijd van de competitie op het programma. Helaas hadden 
we nog steeds te kampen met een aantal blessures onder de speelsters. Gelukkig wilde Charlotte 
haar pensioen nóg wel een wedstrijdje uitstellen. Aangezien er dit seizoen besloten is om iedere 
speler een keer te laten keepen stond aanvoerder Moniek vandaag onder de lat. Carmen, die al een 
aantal keren met ons mee heeft getraind, wilde ook wel meespelen. 
 
De opstelling werd daardoor als volgt:  
Doel: Moniek Judith, Anouk, Carmen en Marleen Romé, Joyce en Nandine Charity, Brigitta en Kristie  
Bank: Charlotte, Quirine en Fleur  
 
In de eerste helft deden de teams niet veel aan elkaar onder. De Boekelose verdediging stond goed 
en hier en daar werden er ook aanvallen opgezet. De grootste kans was eigenlijk een chaotische 
situatie in de 16 meter van de keeper van de tegenpartij. BSC Unisson had de bal dan wel vóór het 
doel weten te krijgen, maar niet ín het doel. Dat laatste bleek een zeer lastige opgave. Meerdere 
speelsters waagden een poging om de bal over de lijn te schoppen, maar telkens zat er een been 
tussen. De dames van Rietmolen maakten het echter minder spannend. Twee keer over werd er een 
bal van afstand op het doel afgevuurd waarbij Moniek kansloos was. Eén van de schoten zou zelfs als 
voorzet bedoel zijn. Maar bedoeld of niet, BSC Unisson stond 2-0 achter. 
  
In de tweede helft zakte het elftal van René Zoetman een beetje in elkaar. Dit had waarschijnlijk te 
maken met het wegvallen van Joyce, die moest werken, en het aandachtspunt conditie. Rietmolen 
kon dan ook de 3-0 en 4-0 maken, wat tevens de uitslag zou worden.  
 
Volgende week zondag spelen we om 12:00 uur thuis tegen een onbekende tegenstander: 
Eilermarke.  
 


