
VV Haaksbergen VR1 – BSC Unisson VR1, eindstand 1-1 (1-0) 

22-03-2015 

Dames laten punten liggen in Haaksbergen. 

Afgelopen zondag mochten de Dames op bezoek bij VV Haaksbergen. Helaas kon trainer/coach René 

niet mee omdat hij zelf moest voetballen. Op de parkeerplaats kon onze andere trainer, Frank , nog wel 

de auto ingesleurd worden want zijn wedstrijd was op het laatste moment afgelast. Arjan ging mee om 

te vlaggen en zelfs geblesseerde vlagger Jeffrey was aanwezig, dus aan de begeleiding zal het niet 

liggen… 

René had uiteraard wel een draaiboek meegegeven en daarin stond de volgende basis elf: 

Wendy (goal), Brigitta, Irene, Joyce en Nandine achterin. Op het middenveld Charlotte, Anouk en Suzan 

en in de aanval Kristie, Saskia en Romé. 

Na een eerdere uitslag op de Zweede van 3-1 en de knap gewonnen punten op Delden moest deze 

wedstrijd in theorie geen probleem worden. Dat bleek toch even anders te gaan. Een aantal dames van 

Haaksbergen had de wedstrijd tegen Delden gezien en ook bij hun was niet onopgemerkt gebleven dat 

Irene toch wel een lastpost is. Het gevolg was dat de spits van Haaksbergen Irene continue volgde terwijl 

Joyce die spits weer zou moeten volgen, dat zorgde vooral in het begin voor verwarring. Toch lukte het 

Irene in de eerste minuten om het middenveld te trotseren en de bal op Kristie te geven. Jammer 

genoeg stond er nog een keeper in de weg. Na ongeveer een kwartier spelen weet Haaksbergen 

gevaarlijk te worden. Brigitta besluit om haar eigen man even los te laten om op een speler af te gaan 

die op ons doel af gaat. Op dat moment krijgt haar eigen man de bal perfect in de voet en tikt ze hem 

binnen. 1-0 achter! Hoewel in de eerste helft beide ploegen kansen creëren wordt er verder niets 

afgemaakt. Een groot deel van de Boekelose dames lijkt nog niet helemaal wakker te zijn en de slecht 

fluitende scheidsrechter maakt het er ook niet beter op. Deze scheidsrechter had namelijk de wijsheid in 

pacht en dacht dat Arjan ter decoratie mee was gegaan. Zoals woensdag tegen Delden alles lukte, lukte 

nu eigenlijk helemaal niets. Dus met een achterstand van 1-0 werd er gerust. 

Frank zette Anouk, die in de eerste helft gewisseld werd voor Moniek op haar vertrouwde plekje in de 

spits. Suzan ging eruit zodat Fleur Morsink op rechtshalf kwam te staan en Lotte nam de plek van 

Charlotte op linkshalf over. Het idee was om deze stand recht te zetten in tweede helft. 

In de tweede helft kon BSC Unisson wat gevaarlijker worden alleen het afmaken liet te wensen over. 

Moniek wist de lastige speler die in de eerste helft Irene achtervolgde  uit de wedstrijd te spelen dus 

daar hadden we al niet meer zo’n last van. De verdediging had alles onder controle en vooral door Fleur 

werd er iets meer dreiging gecreëerd. Toen er een diepe bal gegeven werd op Fleur wist ze hem keurig 

af te leggen op de meegelopen Moniek die hem mooi afmaakte. Niet veel later wist ook Romé het net te 

vinden maar dit doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. BSC Unisson had dus nog steeds iets goed 

te maken. Aan het spelbeeld veranderde echter niet veel. Erg veel dreiging van Haaksbergen was er niet, 

maar zelf creëerden we ook zeer weinig. De beslissingen van de scheidsrechter werden wel steeds 



vreemder. Toen onze weer eens over-enthousiaste rechtsback een voet los had van de grond bij het 

ingooien werd daar terecht direct voor gefloten. Maar dat Haaksbergen een halve meter binnen het veld 

staat tijdens de ingooi maakt dan weer niets uit. Hoewel deze beslissingen het er niet leuker op maakte 

liet BSC Unisson zich niet gek maken door de scheidsrechter en bleef de sfeer onderling goed. En eerlijk, 

is eerlijk. De punten hebben we toch echt zelf weggegeven want het gelijkspel hebben we niet weten 

om te zetten in de winst. Waarschijnlijk hadden teveel spelers tegelijk hun dag niet, een andere 

verklaring heb ik er ook niet voor. Gelukkig maakte het ijs op de terugweg veel goed! 

Nu maar weer voorruit kijken naar de wedstrijden die komen gaan. En dat beloven zware wedstrijden te 

worden want de top 3 staat op het programma. Te beginnen bij Bonboys dat aankomende zondag op 

bezoek komt. Daarna zullen wij op bezoek moeten bij Suryoye mediterraneo en Glanerbrug. 

Graag tot zondag 12:30 op de Zweede! 


