
Dames 1 verliest van SVV VR1  

Afgelopen zondag kwamen de dames van SVV op bezoek op de Zweede. Een bekende 
tegenstander waar tot zondag toe nog nooit van werd verloren. Trainer René wilde 
dan ook per se de zegereeks voortzetten en de 3 punten in Boekelo houden. De 
opstelling was als volgt: 

Goal: Lotte 
Verdediging: Quirine, Anouk, Joyce en Marleen 
Middenveld: Nandine, Moniek en Charlotte 
Aanval: Romé, Fleur M en Charity 

Al voor de aftrap was te zien dat SVV een aantal dingen had omgegooid. Zo stonden 
sommige aanvallers in de verdediging en waren er nieuwe gezichten te zien in het 
elftal. Zoals gewoonlijk was de beginfase van de wedstrijd weer erg rommelig. Er 
werd door BSC Unisson een aantal kansen gecreëerd, waar ook een aantal corners uit 
volgden. Helaas werden deze niet benut. Hoewel Boekelo volgens de toeschouwers de 
bovenliggende partij was in de eerste helft was het SVV die het eerste doelpunt 
maakte. Het lukte onze dames niet deze achterstand weg te werken zodat er met 0-1 
gerust werd. 

Irene Meijer, die vorige week na maanden niet te hebben gevoetbald weer de hele 
wedstrijd volop heeft meegedaan, was te geblesseerd om te voetballen. Ze wilde wel 
wat voor het team betekenen dus werd besloten dat Irene de tweede helft zou gaan 
keepen aangezien Lotte last had. Fleur Lassche, die net weer terug was van een 
blessure, verving Charity op linksbuiten. Het idee was nog steeds om de 3 punten te 
veroveren. 

In de tweede helft ging het echter nog niet echt soepel en bleek al snel dat de 
Boekelose dames niet echt hun dag hadden. Alle schoten op doel die normaal tot een 
doelpunt zouden leiden gingen die nét over of naast. Ook de nieuwe keeper van SVV 
was van grote waarde. De dames van BSC Unisson schoten soms 4 keer achter elkaar, 
uit elkaars rebound, op goal, maar de keepsters haalde alles eruit. Daarnaast hadden 
ze ook de beschikking over een handige spits en kon de geblesseerde Irene de 0-2 en 
de 0-3 dan ook niet voorkomen. Ondertussen waren Pauline en Brigitta er nog 
ingekomen voor Nandine en Fleur Lassche, maar ook zij konden helaas niets 
veranderen aan het spelbeeld. De eindstand was dan ook een teleurstellende 0-3. 

Volgende week wordt er niet gespeeld omdat we niet genoeg speelsters bij elkaar 
kunnen krijgen. Zondag 22 november zullen we weer aan de aftrap verschijnen. Om 
12:00u zal er op de Zweede afgetrapt worden tegen HSC’21. 

 


