
27-11-16 Daverende overwinning BSC Unisson VR1 - Luctor VR1

Op deze mooie zondag, voor een enkeling zéér vroeg in de ochtend ("Als ze niet 
komen moet ik voor niets zo vroeg m'n bed uitkomen." - L. Rademaker), was het nog 
lange tijd spannend of Luctor wel of niet zou komen opdagen. Zij hadden laten weten 
dat zij krap bij speelsters zaten, maar verschuiven was voor ons niet echt een optie. 
Vol goede moed verzamelden wij ons op de Zweede.

Nog lange tijd bleef het spannend of de wedstrijd door zou gaan, maar iets na half 
twaalf kwam Luctor ons terrein oprijden. Halsoverkop gingen bekers koffie, thee en 
tosti's mee richting kleedkamer om ons om te gaan kleden.

Na een korte warming-up trapten wij om twaalf uur af met de volgende opstelling:
Doel: Maud
Achter: Marleen, Joyce, Brigitta en Charity
Midden: Romé, Moniek en Nandine
Voor: Kristie, Anouk en Quirine

We begonnen met fijn samenspel, waartoe wij ook alle ruimte kregen. Er werd over 
het algemeen goed, met rust, gespeeld en we konden mooie combinaties maken. 
Kristie is de eerste die een kans goed benut: vanaf punt zestien schiet ze de bal mooi 
in de kruising.



Zoals vaker gebeurd tegen een mindere tegenstander merken wij ook dat we iets 
minder goed beginnen te spelen. Het is zeker niet slecht, maar we spelen iets minder 
ons eigen spelletje. Gelukkig weten we dat vrij snel weer op te pakken. Kristie geeft 
een mooie bal op Anouk, die hem heel mooi in de hoek schiet. GOAAAAL, 2-0!

Niet veel later kan Kristie de bal weer bij Anouk kwijt, Anouk kijkt en plaatst hem 
mooi langs de keeper in het net. Maar niet alleen Kristie en Anouk ruiken de goaltjes, 
onze goaltjesdief in spé Quirine heeft ook haar eerste doelpunt gemaakt. En wel een 
hele mooie: Kristie geeft een goed geplaatste voorzet vanaf de linkerkant, Quirine 
toont geen emotie en kopt de bal strak in de goal (zie foto voor bewijs). Vol verbazing 
zegt ze: "Maar ik scoor nooit!"

Van nooit scoren in het net, naar twee goals binnen tien minuten retteketet! Dit zou 
een nieuw motto voor Q kunnen zijn. De bal komt in de zestien, Quirine is alert en 
schiet de bal beheerst in. Luctor komt zo af en toe toch op onze helft, zo ook vlak voor 
rust. We krijgen een corner tegen, onze verdediging staat goed waardoor Luctor geen 
kans krijgt .

Ruststand: 5-0

"Ik heb echt nog maar heel weinig gedaan, ik sta daar alleen een beetje mooi te 
wezen." aldus Joyce Boksem vlak na rust. Menig man zou haar geen ongelijk geven, 
alleen bevindt iedereen zich in de kantine..

Op het veld maakt Marleen plaats voor Judith, die zich dit keer als linksback mag 
gaan bewijzen. Een tijdje later worden Nandine en Quirine ook gewisseld. Fleur en 
Lotte komen daarvoor in de plaats. We spelen lekker verder,

Joyce komt goed voor de man en neemt de bal mee. Geeft hem af op Kristie die hem 
op haar beurt weer naar Moniek passt. Moniek zet door en werkt hem mooi af op 
goal.

Gedurende de tweede helft wordt ons spel minder, slordiger en onrustiger. Luctor 
weet met een tweetal goede dames, die wij vanaf de aftrap in ons vizier houden, vaker
door te komen richting onze goal. Een ongelukkig balletje komt in de voet van één 
van deze twee speelsters, die een paar passen maakt en hem daarna mooi in de hoek 



krult. Maud kijkt ongelukkig en schuldig toe, maar wij rekenen het haar niet toe. Het 
was een mooie goal.

Wij willen het er nog niet bij laten zitten, een goede eerste helft tegenover deze matige
tweede helft stelt ons teleur. Het is Kristie die er nog een goaltje in prikt. Zoals vaker 
in deze wedstrijd maakte ze een mooie actie met Romé op links, waarna ze hem zelf 
afmaakt.

Eindstand 7-1.

Volgende week spelen wij wederom tegen de koploper Enter, vorige week wisten wij 
dit duel in een 'mooie' 2-5 (in het voordeel van Enter) te laten eindigen. Wij zijn 
benieuwd wat de eindstand aanstaande zondag wordt.
Aftrap 10.00 op sportpark de Krompatte te Enter.

Geschreven door Lotte en Joyce
Foto's: Jeffrey Nijhuis


