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Het is even stil geweest rondom BSC Unisson F4 op onze website, maar inmiddels is weer genoeg te 

melden. En omdat we de verhalen graag kort houden, dit keer verslagen van maar liefst 3 

wedstijden, te weten die tegen Emos, Vogido en Berghuizen. Helaas gingen deze wedstrijden 

verloren, maar wat hebben de jongens de afgelopen weken/wedstrijden gestreden.  

Het begon tegen Emos uit. De eerste helft was nog voor Emos, waarbij BSC Unisson af en toe 

gevaarlijk counterde. Helaas leverde dit geen doelpunten op, en gingen we de rust in met 3-0. Na de 

thee en een peptalk begon de 2e helft direct goed en scoorden we snel de 3-1. Olivier was 

vliegensvlug en wist het net te vinden. Daarna heeft BSC Unisson de hele 2e helft Emos op eigen helft 

gehouden en kregen Tycho, Sep, Olivier en Ingmar een kans om te scoren. Helaas stond er een goede 

keeper bij Emos in de goal. Waar ondertussen onze keeper de Donald Duck er bij kon pakken. 

Uiteindelijk ging de wedstrijd na een laatste counter van Emos met 4-1 verloren. Maar de jongens 

hadden gescoord en super gevoetbald. Iedereen ging tevreden naar huis. 

De volgende wedstrijd was thuis tegen Vogido. Doordat de jongens er van begin af aan direct voor 

gingen en Sep ieder schot op goal er uit hield, verliep de wedstrijd gelijkwaardig. Door een 

toevalstreffer van Vogido gingen we met 0-1 de rust in. Maar net als tegen Emos bleven de jongens 

er voor knokken. Toch zat het niet mee en  scoorde hun spits een aantal keren achter elkaar. Omdat 

Olivier onze eigen Marc Overmars is en iedereen er uit rent, kon hij na een goede uittrap van Tycho 

zo door lopen en scoren! Het was een mooie pot, met weer een goal. 

Zaterdag 18-4 mochten we naar Berghuizen. We speelden in een heerlijk ochtend zonnetje op een 

speciaal veld voor junioren. Alle condities voor een mooi potje voetbal waren aanwezig.  En dat bleek 

ook wel. Ondanks een 1-0 achterstand bij rust, heeft de F4 in de 1e helft kansen gecreëerd, goed 

verdedigd en hield iedereen zich aan zijn taak! Als je daar al van mag spreken . Iedereen had zijn 

plek en vooraf hadden we afgesproken dat de iedereen elkaar zou helpen in het veld. Het was mooi 

om te zien hoe Ingmar de tegenstander op joeg en ballen afpakte en hoe Brend op het midden de 

rots in het spel van F4 was. Door de inzet en goede spel werd het snel 1-1. Olivier had het vizier weer 

eens op scherp staan. Na de 2-1 scoorde Tycho de 2-2. En na de 3-2 en 4-2 werd het 4-3 door Sep en 

waren er kansen op 4-4 en 5-4. Maar zoals een ooit bedachte voetbalwet zegt…wie zelf niet scoort? 

(ook bij de f-jes ) Ondanks het goede keeperswerk van Bjorn was de eindstand 6-3.  

25-4 is de wedstrijd tegen Bon Boys op de Zweede. We hebben er zin in en zijn goede moed dat het 

zaterdag wel eens zou kunnen gebeuren…. 


