
BSC Unisson VR1 verslaan overtuigend SC Overdinkel VR2 (4-0) 

21-04-2015 

Dinsdag 21 april speelden de dames van BSC Unisson om 18.30 uur de 
inhaalwedstrijd tegen Sportclub Overdinkel VR2. Het vroege tijdstip bleek geen 
probleem voor de speelsters van BSC Unisson, want om zes uur stonden er maar liefst 
18 vrouwen op het veld voor de warming-up. Er werd begonnen in de volgende 
opstelling: 

Opstelling 1e helft: 

Goal: Wendy 

Achterin: Brigitta, Moniek, Joyce, Nandine 

Midden: Kristie, Fleur M, Lotte 

Voorin: Romé, Anouk, Suzan 

  

De wedstrijd begon met een mooie actie aan de zijde van BSC Unisson. Vanaf links 
werd de bal voor de goal gegooid, maar helaas wist niemand de bal achter de keeper 
te schuiven. De rest van de eerste helft verliep vooral chaotisch, beide teams hadden 
weinig rust aan de bal en er werden nauwelijks kansen gecreëerd.  Er werd gerust met 
een 0-0 stand. 

In de rust werden er maar liefst vijf wissels doorgevoerd, waardoor in de volgende 
opstelling de tweede helft werd gestart: 

Opstelling 2e helft: 

Goal: Wendy 

Achterin: Lieke, Moniek, Joyce, Brigitta 

Midden: Kristie, Irene, Charlotte 

Voor: Marjolein, Fleur M, Fleur L 

  

De tweede helft was er een compleet andere wedstrijd te zien dan in de eerste helft. 
Er was meer rust aan de bal bij BSC Unisson en Overdinkel werd vanaf het begin 
teruggedrongen op de eigen helft. Al snel resulteerde dit in de eerste goal. Na een 
combinatie met Irene, kreeg Fleur M de bal op de rand van de zestien en wist ze de 
bal in de goal te werken, 1-0. Niet lang daarna schoot Fleur L een bal van afstand op 
goal, welke van richting werd veranderd door Irene en achter de keeper belandde, 2-
0. 

BSC Unisson bleef een overwicht houden, de aanvallen van Overdinkel werden door 
de verdedigers weggewerkt, waardoor Wendy vrijwel de gehele tweede helft niet in 
actie hoefde te komen. De voorsprong werd uiteindelijk nog uitgebreid tot 4-0. Kristie 
scoorde met haar linkerbeen een bekeken bal in de lange hoek en ook Fleur M wist 
het net nogmaals te vinden op aangeven van Irene. 

Met de 4-0 overwinning op Sportclub Overdinkel VR2 is de voorsprong vergroot tot 
11 punten op de nummer 6, dit betekent dat de 5de plek niet meer kan worden 



weggegeven. Concurrent Delden VR1 staat op de 4e plek met evenveel punten als BSC 
Unisson VR1. Mochten de komende wedstrijden worden gewonnen, maken de dames 
dus nog een goede kans om op een verdienstelijke vierde plaats te eindigen. 

De volgende wedstrijd wordt thuis gespeeld tegen Victoria VR1. Of dit aanstaande 
zondag om 12.30 uur is of dat deze wedstrijd wordt verplaatst naar een doordeweekse 
avond is op het moment van schrijven nog niet bekend … 

Tekst: Monique Roe of Rohe 

 


