
BSC Unisson F4 heeft smaak te pakken 

BSC Unisson F4 - Tubanters F8, eindstand 4-11 21-02-2015 

Zaterdag 21-2 stond de eerste thuiswedstrijd na de winterstop tegen De Tubanters op het 
programma. Aangezien Ingmar, Joep en Sem op vakantie en Tycho en Olivier ziek waren, 
bleven alleen Sep, Brent en Björn over. Gelukkig kon de wedstrijd van de F5 (die ook te 
kampen had met ziekte en een vakantieganger) verplaatst worden zodat Cas, Lars en Job mee 
konden doen met de F4. En heel gelukkig waren we ook met het meespelen van onze 
trainingsleden, Luuk en Jasper, die meededen alsof ze al heel wat wedstrijden hadden 
gespeeld. 

In de eerste helft gingen we als vanouds in de verdediging en dat lukte aardig alhoewel Cas 
wel 6 keer de bal uit het doel moest vissen. Iedereen ging echt voor de bal, maar bij de 
tegenstander liepen 2 potige jongens die de ballen erg hard en hoog het doel in schoten. Daar 
was niets aan te houden. Brent, onze nieuwe aanwinst, liet zien dat hij niet bang is voor de 
bal en de man en deed lekker mee in zijn eerste wedstrijd. De tweede helft leek een kopie van 
de eerste helft te worden, de eerste 2 ballen gingen er al weer in, alhoewel Björn erg goed 
stond te keepen. Maar daar was ineens Sep. Het zou niets kunnen worden vandaag, want 
gelogeerd en erg laat gaan slapen. Daar was dus even niets van te merken want hij schoot de 
bal prachtig naar voren, liep er zelf achteraan en alleen voor de keeper koos hij de goede 
hoek. Hele mooie goal! En toen kwamen we op stoom. Sep heeft, mede dankzij het goede 
werk van de andere jongens, er nog 3 gemaakt en al verloren we uiteindelijk met 4-11 het was 
een geweldige wedstrijd waarin de jongens erg veel zelfvertrouwen hebben gekregen.\ 

Na 1 wedstrijd hebben we meer doelpunten gemaakt dan in de hele najaarscompetitie. Dus er 
zit zeker vooruitgang in! Heleen Klein Poelhuis. 

 


