
BSC Unisson VR1 – Suryoye-Mediterraneo VR1, eindstand 2-4 (1-1) 

22-02-2015 

Na een lange winsterstop mochten ook de dames afgelopen zondag weer aan de aftrap 

verschijnen. Suryoye-Mediterraneo dat op een derde plaats staat kwam op bezoek op De 

Zweede. Ondanks dat er een aantal speelsters op wintersport zijn, kon dames 1 toch nog 

beschikken over 13 fitte speelsters. Waaronder het jonge talent Fleur Morsink die nu een 

aantal keer met Dames 1 heeft meegetraind. 

Vooraf waarschuwde trainer René al voor snelle en zeer technische speelsters. De opdracht 

was dan ook om er dicht op te blijven zitten en de duels aan te gaan. 

De opstelling was als volgt: 

Wendy (goal), Brigitta, Irene, Joyce en Nandine achterin. Fleur, Anouk en Moniek op het 

middenveld met daarvoor Kristie Suzan en Saskia. 

Het eerste kwartier van de wedstrijd was een nog grotere chaos dan normaal. Het bleek ten 

eerste al een hele opgave om te bepalen wie nou wie moest verdedigen. De spelers van 

Suryoye-Mediterraneo liepen allemaal door elkaar heen. Het lukte BSC Unisson niet om op 

balbezit te spelen en er was geen rust aan de bal. We kregen dan ook al snel een paar 

corners tegen, welke (voor korte duur) weggewerkt konden worden. Helaas kreeg een van 

de bezoekers wel de kans om van afstand de bal knap binnen te schieten. Gelukkig had het 

dynamische duo Irene/ Moniek daar wel een antwoord op. Irene gaf een lange bal op 

Moniek en die schoot de bal koelbloedig binnen. Het spelbeeld was inmiddels wat 

georganiseerder geworden en BSC Unisson had meer grip op de zaak gekregen. Met een 

stand van 1-1 werd er gerust. 

Helaas ging het in de tweede helft nog niet heel veel beter. Het duurde niet lang voordat de 

1-2 en de 1-3 vielen, ook al was dat niet helemaal een goed beeld van de wedstrijd. De 

Boekelose dames bleven vechten zoals altijd. Irene vond het weer eens tijd voor een actie en 

slalomde om de spelers van Suryoye-Mediterraneo heen richting de goal. 2-3! We liepen 

tegen het einde van de wedstrijd en de bezoekers leken steeds vaker last te hebben van 

ernstige kramp. Ook was een van de speelsters erg onder de indruk van de scheendekker 

van Irene die door de lucht vloog. Toen BSC Unisson in de laatste minuten een corner mee 

kreeg, wilde René alles op alles zetten. Dat betekende dat iedereen, ja ook keeper Wendy, 

mee naar voren moest. Alleen Nandine moest rond de middellijn blijven hangen. Helaas kon 

deze corner van Moniek weggewerkt worden door de gasten en hervatte het spel zich. In de 

laatste minuten viel ook de 2-4, wat tevens de eindstand was. 

BSC Unisson VR1 staat momenteel op een 5e plaats in de competitie. Aankomende zondag 

spelen de dames uit tegen Delden om 12:00u. Delden staat momenteel 4e, dus dat belooft 

een spannende wedstrijd te worden! 


