
Verslag dames 26 oktober 2014 HSC Da 1 – BSC Unisson Da 1  0-3 

 

Afgelopen zondag mochten we op pad om tegen hekkensluiter HSC te spelen. Na 4 weken 

geen competitie te hebben gespeeld voelde dit wat onwennig, maar we hadden er zeker zin 

in. 

Omdat René zelf moest voetballen op dit tijdstip ging Arjan Wissink mee om ons te coachen, 

waarvoor onze hartelijke dank. 

Alleen Charlotte was er niet bij wat resulteerde in 5 wissels op de bank. Waaronder 

Marjolein Kwast die ons kwam versterken vanuit de B omdat niet alle wissels even fit waren. 

Om 10.00 uur werd ergens achterop het terrein van HSC afgetrapt met de intentie om 3 

punten mee te nemen naar Boekelo, want dat mocht niet zo’n probleem zijn tegen HSC. Dat 

bleek iets anders te lopen… 

Door weinig wedstrijdritme kwamen ballen niet aan en werd er onrustig gespeeld. Achterin 

hadden Irene, Joyce, Nandine en Kylie niet heel veel moeite met de aanvallen van de 

tegenstander, maar op het middenveld bij Anouk, Brigitta en Saskia was er niet genoeg rust 

in het begin om de bal vast te houden waardoor de verdediging soms onder druk kwam. Er 

werd wat vaker geprobeerd om de aanval met een diepe bal weg te sturen. Dit resulteerde 

met Romé over rechts, Paulien over links en Suzan in de spits een enkele keer in een kans. 

Waarbij gezegd dat Paulien in haar tweede wedstrijd een puike wedstrijd voetbalde! Niet 

bang en doelgericht, een ware aanwinst voor ons! Bij de corners ging Irene mee om wat druk 

te zetten maar ook dat leverde helaas nog niets op. 

Het bleef verdacht lang 0-0, hoewel het doelpunt wel in de lucht hing. Tegen het einde van 

de 1e helft vond Irene het goed geweest en ging ze er na een prima pass van Joyce vandoor 

met de bal en liep ze de ene na de andere speler van HSC voorbij en drukte de 

langverwachte 0-1 binnen. Niet lang daarna scoorde ze ook nog de 0-2 op aangeven van 

Anouk. 

Ondanks de 2-0 voorsprong was de stemming te snijden onder de thee. Veel ontevreden 

geluiden en gezichten. Arjan gaf aan wat er beter kon en dat er zuiverder gespeeld diende te 

worden. Kylie en Suzan werden gewisseld en voor hen kwamen Marjolein K. en Kristie in het 

veld. De tweede helft verliep wat beter, we begonnen iets meer ons eigen spel te spelen. We 

werden dan ook flink aangemoedigd door het aanwezige publiek, ik heb zelden zoveel 

publiek bij een uitwedstrijd van de dames gezien! Top! Allemaal bedankt. 

Onze keeper heeft op een paar corners van HSC niet heel veel te doen gehad in de tweede 

helft, wat een goed teken is natuurlijk. We zijn ook niet voor niets de minst-gepasseerde 

verdediging in onze competitie ;-) Maar scoren lukte ook niet heel erg. Er werden 

verschillende kansen gecreëerd maar het ontbrak aan de finishing touch. Halverwege de 

tweede helft kwam Moniek in het veld, waar we erg blij mee waren  omdat Moniek 

terugkomt van een zware blessure. Ik vond het een beetje spannend of de knie het zou 

houden, maar Moniek liet gelijk haar klasse zien door eerst een kans te creëren en daarna  

op een mooie wijze de 0-3 in te tikken! Moniek is back!  



Conclusie: De 3 punten meegenomen naar Boekelo maar niet geheel tevreden over het 

verloop van de wedstrijd. 

We staan nu op de 3e plek. Morgen spelen we om 12.30 uur thuis tegen Haaksbergen. ( 

Volgende week Bon Boys uit en dan hebben we ons portie Haaksbergen wel gehad voor de 

komende tijd ;-) We hopen dat we weer zoveel publiek mogen verwelkomen met heerlijk 

weer en de intentie is er om er een goeie wedstrijd van te maken met wederom 3 punten! 

Tot dan! 


