
Eerste overwinning BSC Unisson F4 is binnen! 

26-09-15 Emos F5 - BSC Unisson F4, eindstand 0-2 (0-0) 

Vandaag, zaterdag 26-9, moesten we na 2 wedstrijden te hebben verloren met 11-0 en 10-0, in 
Enschede spelen tegen Emos F5. Aan de Warming Up van de tegenpartij te zien zou het een zware 
dobber worden. Het zag er allemaal erg professioneel uit en ook nog allemaal in een zelfde 
trainingpak. 

Maak je borst dan maar nat en dat vraagt dan ook om een tactische opstelling. Jasper onze 
alleskunner en superverdediger zette ik achterin om alle gevaarlijke aanvallen af te slaan. Maar... die 
aanvallen kwamen de eerste 10 minuten helemaal niet. Dus Jasper mee naar voren en op tijd terug 
om te verdedigen. Hij heeft heel wat afgerend. Onze nieuwe aanwinst, Evi, speelde alsof ze al heel 
wat wedstrijden had gevoetbald. Helemaal niet bang wurmde ze zich regelmatig langs de 
tegenstander naar voren. De 2e 10 minuten van de eerste helft kwam Emos wat vaker naar ons doel 
maar daarin stond Ruben erg goed te keepen. Ondanks een aantal kansen van ons bleef het 0-0. En 
dat was ook de ruststand. 

De tweede helft ging Brent keepen en Ruben naar de spitspositie. Onze F-jes gingen er na zo'n goed 
verlopen eerste helft echt in geloven. Iedereen werkte heel hard. Luuk en Jasper hielden achterin de 
ballen tegen en speelden de bal naar voren waar Evi, Luna en Thijmen de bal verder naar voren tikten 
waar Ruben, Xam en Sjuul het probeerden af te maken. Het was echt teamwerk. Jasper en Luuk 
konden af en toe helemaal mee naar voren en werden echt gevaarlijk. In de 27ste minuut was er 
eindelijk het verlossende schot van Ruben. De keeper was kansloos. 1-0 voor! Superblij stelden we 
ons weer op voor de rest van de 2e helft. Zou het dan echt gaan gebeuren? We bleven aanvallen en 
hard werken en dat resulteerde in nog een goal. De keeper schoot de bal slecht uit en een goed 
oplettende Sjuul schoot de bal hoog in het dak van het doel. 2-0!!  

De laatste minuten werd het nog een beetje spannend achterin, maar een goed keepende Brent 
hield onze goal schoon. Het bleef 2-0, onze eerste overwinning! Dat geeft heel veel hoop voor de 
volgende wedstrijden. Jullie horen nog van ons. 

Heleen Klein Poelhuis. 


