
Sportlust Glanerbrug VR1 - BSC Unisson VR1, eindstand 4-0 (2-0) 

12-04-2015 

Afgelopen zondag 12 april was de laatste wedstrijd in een drieluik tegen de top 3. Na winst op 

nummer twee Bon Boys en verlies tegen nummer drie Suryoye-Mediterraneo was nu de onbetwiste 

koploper Sportlust Glanerbrug aan de beurt. Precies om 12.00 uur mochten de dames van BSC 

Unisson  atrappen in Glanebrug.  

De opstelling was als volgt:  

In het goal: Wendy 

Achter: Brigitta, Irene, Joyce, Nandine 

Midden: Anouk, Moniek, Lotte 

Voor: Rome, Fleur, Kristie 

We moesten beginnen zonder coach Rene en vlagger Jeffrey,  aangezien deze eerst zelf moesten 

spelen. Sportlust Glanebrug is een sterk team dat natuurlijk niets voor niets bovenaan staat. De 

dames uit Boekelo beginnen wat afwachtend. Na een kwartier wordt Susanne aan de lijn gewisseld 

en neemt jeffrey de vlag over.De stem van Rene klinkt inmiddels ook over het veld en de dames 

worden direct strijdlustiger.  

Aan beide kanten worden kansen gecreëerd, maar dat resulteert nog niet in doelpunten. Hoewel 

Sportlust Glanerbrug technisch sterker speelt, blijven de Boekelose dames strak op de man en met 

de neuzen dezelfde kant op. De eerste gevaarlijke kans voor Sportlust wordt nog goed geweerd door 

Wendy, maar uit de daaruitvolgende corner ziet een van Sportlust spelers haar kans en scoort in de 

28e minuut, 1-0. Na dit doelpunt zakt Boekelo wat in en wordt er voornamelijk op onze helft 

gespeeld.  

10 minuten voor rust krijgen wij onze eerste kleine kans. Uit een ingooi op kristie, weet de laatste 

een hoge bal op fleur te geven, die de bal over de laatste man kopt. Net voordat Fleur op de keeper 

af wil gaan steekt de snelle laatste man van Sportlust hier alsnog een stokje voor. Kort daarna krijgt 

Sportlust een corner, waarbij Moniek de bal op haar hand krijgt. De bal wordt door de scheids op de 

stip gelegd en Sportlust schiet de bal rechts onderin het doel. In de 38e minuut wordt het 2-0. 

Vlak voor rust krijgt Fleur nog 2 keer een (schiet)kans. De eerste na een ingooi als de bal bij Fleur 

terechtkomt, die een aantal spelers vorbijgaat en op doel schiet. Helaas heeft de keeper hem. Bij de 

tweede doelpoging weet de keeper de bal weer te stoppen. 

De scheidsrechter fluit voor de rust, 2-0. Om precies 13.00 uur begint de 2e helft. Er is gewisseld: 

Charlotte komt erin voor Anouk en Suus komt erin voor Lotte. 

Sportlust gaat de 2e helft door waarmee het der eerste was geëindigd, met aanvallen. Eerst weet 

Wendy nog een mooie bal tegen die vanaf 2 meter voor haar werd ingeschoten. Kort daarna wordt 

het vlot na elkaar 3-0, uit een corner, en 4-0. Er komen ook kansen voor BSC Unisson. Zo schiet Irene 

op goal maar helaas, buitenkant van het net. Ook Fleur schiet nog de bal nog eens in de handen van 

de keeper. Er wordt gewisseld: Aryana komt erin voor Charlotte en Bri gaat eruit en Lotte komt voor 

haar in de plaats. Rome gaat eruit en Pauline komt erin. 

De wedstrijd eindigt na 90 minuten. De eindstand is: 4-0 

Onze volgende wedstrijd is dinsdag 21 april, we moeten thuis tegen Overdinkel. 


