
Topwedstrijd BSC Unisson F4G op doordeweekse avond 

30-03-16 BSC Unisson F4G - Sp Glanerbrug F3, eindstand 7-3 (2-3) 

Afgelopen woensdag speelde de F4 een inhaalwedstrijd thuis tegen Glanerbrug F3. Bij het betreden 

van het veld riepen de tegenstanders: 'Moeten we tegen die kleintjes? Dat wordt een makkie'. Nou 

vond ik ze zelf niet veel groter dan die van ons, maar goed de toon was gezet.  Onze kanjers moesten 

het helaas doen zonder topspeelster Evi, die met een gebroken arm aan de lijn stond aan te 

moedigen. Mede door de opmerking van de tegenstander schoot de F4 uit de startblokken en voor 

het eerst speelde het spel zich vooral af aan de andere kant van het veld. Er moest dan ook wel een 

doelpunt gaan vallen. Aangezien onze spelers vooral erg geoefend zijn in verdedigen, duurde het wel 

even, maar na een aantal ballen net naast te hebben geschoten, was het Xam die de belangrijke en 

bevrijdende 1-0 scoorde. Dit doelpunt werd groots gevierd maar natuurlijk waren we er nog lang 

niet. En dat bleek. Al snel maakte Glanerbrug verdiend gelijk en daarna werd het zelfs vrij snel 1-3 

door 2 mazzeldoelpuntjes. Dit was wel een beetje tegen de verhouding in, want wij waren echt 

beter. Onder aanmoediging van het publiek en goede aanwijzingen van de leiders en enkele ouders 

gingen ze er nog even flink tegen aan en gelukkig kwam daar voor de rust nog de aansluitingstreffer, 

een hele mooie goal van Rüben. 

In de tweede helft waren we nog steeds beter en vooral op de helft van de tegenstander. Maar er 

moest natuurlijk nog wel gescoord worden. Inmiddels waren we wat meer gewend aan het aanvallen 

en er werd goed overgespeeld. Zo werd er dan ook na 5 minuten, na een mooie combinatie tussen 

Jasper, Thijmen en Rüben, mooi gescoord door Brent. 3-3! En dat smaakte naar meer natuurlijk. Er 

werd nu voor elke bal gevochten en onze Luna hield de rest van de tweede helft het doel schoon. Dat 

kon haar collega aan de overkant niet zeggen, want na de 3e treffer gingen ze helemaal los. Er werd 

maar liefst nog 4 keer gescoord door Sjuul, Jasper (2x) en Rüben. 7-3 een geweldige uitslag.              

De mooiste goal werd gemaakt tijdens de penalty's. Luuk schoot de bal prachtig in de 

linkerbovenhoek! Zoals beloofd zouden jullie nog van dit superteam horen. Nou bij deze. Alle spelers 

zijn enorm gegroeid, dus dat belooft nog wat. 

Heleen Klein Poelhuis. 

 


