
Wilhelminaschool VR1 – BSC Unisson VR1, eindstand 1-3  21-09-2014 

Rond 10 uur vertrekt de bijna volledige vrouwelijke karavaan richting Wilhelminaschool in Hengelo. 
Jeffrey gaat mee als vlagger, en Rick en Lotte als onze trouwe supporters, inschieters en ballenhalers. 
Eenmaal aangekomen, omgekleed en opgewarmd wordt de opstelling bekend gemaakt. 

Opstelling: Wendy op doel; achter: Nandine rechts, Irene en Joyce centraal en Brigitta links; Kristie, 
Anouk en Charlotte mochten het middenveld bezetten. Voorin: Karin, Suzan en Romé. 

Na de aftrap wordt al vrij snel duidelijk dat de scheids zijn fluit (vaak terecht) met enige regelmaat zal 
gaan laten horen. Dat wordt dus opletten, 'handjes thuis' en 'mond dicht' 
klinkt dan ook vaak over het veld. Na ongeveer 20 minuten trekt de scheids een gele kaart, dat 
hebben we de afgelopen twee seizoenen nog niet eerder mee gemaakt. Gelukkig was deze kaart niet 
voor een van ons. Vlak daarna komt er een mooie actie over rechts, die keurig wordt afgemaakt door 
Kristie. Ze neemt hem aan, draait zich om en raak! Enige verbaasde tegenspeelsters om haar heen 
die de bal het net in zien gaan, worden net zo verbaasd door ons aangekeken. Kristie wordt (bijna) 
niet gehinderd door de tegenpartij. Dit doet zich nog 2 keer voor in deze helft, dat betekend dus een 
dikke vette hattrick voor haar, super!! 

Na deze mooie hattrick heeft ze wel wat rust verdiend, en neemt Aryana haar taak over. 
Wilhelminaschool komt nog niet echt aan fijn voetbal toe, er wordt veel gemopperd op elkaar. Voor 
ons belangrijk om scherp te blijven, een aantal speelsters heeft namelijk een mooi schot in de benen. 
Ongeveer een kwartier voor rust komt er nog een hoogtepunt: Suzan scoort haar tweede doelpunt in 
haar carrière tot nu toe, maar deze wordt helaas afgekeurd. Sorry Suzan, het was je gegund.. 

In de tweede helft wordt Kylie rechtsachter voor Brigitta, en verplaatst Nandine zich naar de linker 
flank. Ook Karin wisselt haar positie in voor Paulien. De tweede helft wordt voor ons zwaarder, 
Wilhelminaschool komt meer op onze helft te spelen en de schoten worden gevaarlijker. Na enige 
speelminuten komt er dan ook een tegengoal. Helaas voortkomend uit een penalty, die volgens ons 
niet geheel terecht was. Maar.. 'mondje dicht', wat op dat moment niet bepaald gemakkelijk was.. 

Het wordt moeilijker gedurende de tweede helft, we spelen minder op hun helft maar hopen er toch 
nog ééntje te kunnen maken. Irene doet hier een mooie poging toe, maar helaas spat haar vrije trap 
uiteen op de lat. Versterking wordt gebracht door Saskia voor Paulien, en Kristie voor Charlotte. 
Daarnaast waren velen blij met het plotseling horen 
van de mentale ondersteuning die Rene nog kwam 'brengen'. Mede daardoor bleef de score 1-3: 
Iedereen bleef vechten en ging het duel aan; op naar de volgende wedstrijd! 

 


