
Victoria 28 VR1 - BSC Unisson VR1 

 

Afgelopen zondag speelden de dames van BSC Unisson tegen de dames van Victoria. Beide 

teams hadden de eerste twee wedstrijden niet weten te winnen en waren daarom gebrand om 

de drie punten binnen te slepen.  

 

Keeper: Brigitta 

Verdediging: Marleen - Joyce - Carmen - Charity 

Middenveld: Nandine - Moniek - Rome 

Aanval: Kristie - Judith - Quirine 

Bank: Fleur - Maud - Suzan 

 

De wedstrijd begon rommelig, aan beide kanten werd er veel balverlies geleden en er werd 

weinig ‘echt’ gevoetbald. In de eerste helft waren er weinig kansen voor BSC Unisson, maar 

ook de dames van Victoria wisten niet gevaarlijk te worden voor de goal van Brigitta. Met een 

0-0 tussenstand werd er gerust.  

 

Na de rust werd er beter gevoetbald aan beide kanten en werden er een aantal leuke acties 

opgezet. De dames van Victoria begonnen moe te worden en BSC Unisson wist langzaamaan 

de druk op te voeren. Desondanks viel de bal enkele minuten later in het Boekelose doel. De 

behendige spits van Victoria wist de bal in de 16 meter aan de voet te krijgen en vanuit de 

kluts belandde de bal in de goal, 1-0.  

Na de 1-0 werd er met behulp van twee wissels nieuwe kracht in het veld gebracht. Fleur 

kwam op de plek van Quirine te spelen en Charity werd gewisseld voor Suzan. Suzan nam 

Nandine haar plek over op het middenveld en Nandine zakte terug naar de verdediging. Na de 

drinkpauze halverwege de tweede helft moest Victoria verder met 10 man, omdat ze vanwege 

blessures door hun wissels heen waren geraakt.  

 

De dames van BSC Unisson roken bloed en er werd een stuk feller gevoetbald na de 1-0 

achterstand. Er werd echter niet genoeg gebruik gemaakt van de vrouw-meer situatie, kansen 

ontstonden vooral uit schoten van afstand en niet uit uitgespeelde acties. Tot Kristie ongeveer 

een kwartier voor tijd de bal voor de goal wist te krijgen. Fleur wist wel raad met dit 

buitenkansje en gaf de keeper met een lobje het nakijken, 1-1. Na deze goal probeerde BSC 

Unisson de druk hoog te houden, maar Victoria weerde zich kranig en wist zelf ook nog een 

aantal kansen te creëren. Toch waren dit laatste kwartier de grootste kansen voor de 

Boekelose dames. Maud, die in het veld was gekomen voor Marleen, wist spits Judith te 

bereiken maar helaas wist deze de bal niet in het doel te werken. Een vrije trap van Moniek 

werd vervolgens door de keeper knap over de goal getikt en ook uit de twee corners die 

daarop volgden viel geen doelpunt. Vlak daarna glipte een mislukte voorzet van Moniek door 

de handen van de keeper heen en wist Kristie de bal nog bijna in het doel te krijgen, maar ook 

dit leidde niet tot een doelpunt. Eindstand 0-0. 

 

Komende twee weken zijn er geen wedstrijden gepland (o.a. in verband met de Military) en 

de eerstvolgende wedstrijd zal daarom op zondag 16 oktober worden gespeeld. Dan wacht 

thuis La Premiere VR1, een team dat op dit moment 1 plek boven BSC Unisson staat in de 

competitie. Hoog tijd dus om de eerste driepunter binnen te slepen!  

 


