
BSC Unisson VR 1 - Bon Boys VR 1, eindstand 1-0 (0-0) 

BSC Unisson VR1 boeken fraaie overwinning op nr 2 Bon Boys VR1 

29-03-2015 

Afgelopen zondag speelden de dames van BSC Unisson de topper tegen de dames van Bon Boys. De 
nummer vier tegen de nummer twee. Doordat de kledingstas in Haaksbergen was blijven staan 
begon de wedstrijd onder slechte weersomstandigheden een kwartier later dan gepland. 

Opstelling: 
Doel: Wendy 
Achter: Brigitta, Irene, Nandine, Joyce 
Anouk, Moniek, Charlotte 
Kristie, Fleur M, Pauline 
Bank: Quirine, Saskia, Fleur L, Lotte, Romé 

BSC Unisson begint gretig aan de wedstrijd en al na enkele minuten resulteert dat in de eerste 
kans. Irene neemt de bal mooi op de borst aan en test de keeper na een solo actie van afstand. De 
bal was glibberig, maar helaas net niet glibberig genoeg voor de keeper. Na een kwartier spelen als 
de teams redelijk gelijk opgaan, is daar de actie van Anouk. Een mooie hoge bal op Kristie, die de bal 
afgeeft op Fleur M, die de bal keurig aanneemt en hem strak in de rechterhoek schiet, 1-0 voor BSC 
Unisson! 

Een paar minuten later komt Kristie 1 op 1 voor de keeper te staan, maar weet de grote kans niet af 
te maken. De betere kansen blijven voor BSC Unisson. Zo knalt Irene een vrije trap, gegeven na een 
overtreding op Fleur M, hard over de muur maar helaas in de handen van de keeper. Vlak daarna de 
volgende kans als Fleur M in de diepte wordt aangespeeld door Moniek, maar de keeper haar net te 
snel af is. De laatste kans voor rust is weer voor BSC Unisson, als Irene met een lange bal wederom 
Fleur M weet te bereiken, die de keeper omspeelt maar helaas voor open doel mist. Zo gaan de 
dames met 1-0 voorsprong de rust in. 

In de rust geen wissels, dus wordt de 2e helft begonnen met dezelfde opstelling als in de 1e helft. En 
het speelbeeld is ook hetzelfde als in de 1e helft. Al na een paar minuten de volgende kans, als Kristie 
de bal voorzet, maar de tegenstander de bal weg weet te koppen in de voeten van Anouk  die uit kan 
halen maar helaas recht op de keeper schiet. Na 10 minuten spelen wordt er gewisseld. Romé word 
gewisseld voor Charlotte op linksbuiten. Anouk gaat naar rechtshalf, Fleur M gaat naar rechtsbuiten 
en Fleur L komt erin als spits. 

Na een tijdje wordt de wedstrijd even onderbroken door 2 paashazen die het veld kwamen oprennen 
om ook even mee te doen. Met een aantal paaseieren in de hand van de scheidsrechter gaat het spel 
weer verder. 

Van een slechte uittrap van de keeper van Bon Boys weet Fleur L niet te profiteren en ze schiet recht 
in de handen van de keeper. 15 minuten voor het einde van de wedstrijd wordt Fleur L gewisseld 
voor Quirine. Vlak voor tijd dan toch nog een kans voor Bon Boys, maar de vrije trap op een gunstige 
plek wordt door Wendy knap over het doel getikt, waardoor de 1-1 werd voorkomen. De allerlaatste 
kans is voor wie anders dan Fleur M, na een mooie pass van Romé maar de keeper houdt de bal weer 
tegen. 



Eindstand 1-0! Een mooie overwinning op de Bon Boys zegt coach René, gewoon zoals het moest. 
Volgende week zondag spelen we om 12:30 uur bij Suryoye-Mediterraneo, de nummer 3 op de 
ranglijst. De vorige wedstrijd hebben we met 2-4 verloren. 

Tekst: Quirine Klopper 

 

 


