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Afgelopen zondag speelden de dames uit Boekelo de wedstrijd tegen het team van 
Sportlust Glanerbrug. Vorig seizoen werd al ondervonden dat het een sterke 
tegenstander was, waarvan dan ook tweemaal werd verloren. Ook dit seizoen voeren 
de dames van Sportlust Glanerbrug de ranglijst aan met een doelgemiddelde van 
maar liefst zes doelpunten per wedstrijd. Duidelijke opdracht van trainer René was 
dan ook om volle bak te gaan en de alcohol, van de playbackshow op zaterdagavond, 
er goed uit te zweten! 

BSC Unisson begon in de volgende opstelling: 

Doel: Wendy; Achter: Nandine, Irene, Joyce, Brigitta; Midden: Moniek, Anouk, Charlotte; Voor: Kristie, Suzan, 

Romé 

  

Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat het een zware wedstrijd zou worden 
voor beide teams. Er werd gevochten voor elke bal en beide teams lieten zich niet 
zomaar van de bal zetten. De dames van BSC Unisson wisten vanaf het begin goed 
druk te zetten en zelfs enkele kansen te creëren voor het doel van Glanerbrug. Maar 
ook Glanerbrug liet zien dat ze een aantal zeer goede en vooral snelle voetballers in 
het veld hadden staan. Na ongeveer 20 minuten wist een van de snelle middenvelders 
door te breken en vanaf de rand van de 16 met een bekeken schot Wendy te passeren, 
helaas 0-1 achter! 

    

Achterhoede en middenveld hadden het erg druk vandaag (foto's boven). De 
grootste kans was voor Suzan, maar die faalde helaas alleen voor de keeper. Wendy 
hield ook deze bal tegen. 
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Vlak na deze goal moest Romé helaas het veld verlaten vanwege een blessure en 
maakte Saskia haar opwachting voorin. “Saskia, spits!”, zoals zo vaak geroepen op de 
training, werd werkelijkheid! ;). Behalve de wissel veranderde er tot aan de rust 
weinig, ook niet in het spel. Er ontstonden een aantal kleine kansen aan beide kanten, 
maar gescoord werd er niet. Op naar de kleedkamer voor een kopje thee dan maar! 

In de rust werd er niet gewisseld aan Boekelose zijde, een teken dat er goed 
gevoetbald werd door de dames! De tweede helft wist Glanerbrug vanaf het begin af 
aan meer druk te zetten. Het middenveld van BSC Unisson werd verder en verder 
teruggedrongen op de eigen helft en ook de vermoeidheid begon een rol te spelen. Er 
kwamen meer kansen voor Glanerbrug, maar of de verdediging of de overigens erg 
goed keepende Wendy wisten de bal uit het doel te houden. Helaas belandde er 
halverwege de tweede helft wel een bal in het doel, na een mislukte voorzet vanaf de 
rechterkant en stond de stand op 0-2. 

    

Vanaf dat moment werd er gestreden voor alles dat nog te redden viel. Alle spelers 
liepen zich de longen uit het lijf en er werden zelfs nog enkele kansen gecreëerd voor 
het doel van Glanerbrug. Zowel Moniek, Anouk als Kylie, die halverwege de tweede 
helft als spits in het veld was gekomen, wisten de bal echter niet in het doel te 
werken. Eindstand 0-2. 

Helaas verloren dus, maar een lekkere wedstrijd gevoetbald en laten zien dat bovenin 
meedraaien binnen het bereik moet liggen! Volgende week spelen de dames om 11.45 
uit tegen de dames van Phenix/E’boys,. Hopelijk dan weer 3 punten mee naar 
Boekelo! 
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