
BSC Unisson E2 boekt fraaie overwinning op Victoria '8 E4 

19-09-15 Victoria '28 E4 - BSC Unisson E2, eindstand 2-4 (1-1) 

Afgelopen zaterdag speelde E2 de tweede wedstrijd van de competitie uit tegen Victoria '28 E4. Na 
vorige week waren de verwachtingen hoog gespannen, in die zin dat het volop meegereisde publiek 
zich afvroeg of ze weer net zulk mooi samenspel als vorige week zouden laten zien. Nou ik kan 
al verklappen, dat deden ze. 

Het begin van de wedstrijd verliep wat stroef. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Onze 
jongens waren goed aan het samenspelen, maar van een doelpunt kwam het niet. Victoria 28 
verdedigde sterk, en onze jongens waren wat onzuiver in het afmaken. Op het middenveld was Floris 
sterk in het afpakken van ballen. Hij ging goed door op de bal, waardoor we telkens goed in de aanval 
konden. Marijn schoot helaas naast, een schot van Twan werd gestopt. Twee kansen van Victoria 28 
werden goed gekeerd door Mart. Het was uiteindelijk Julian die als eerste scoorde, maar helaas in 
eigen doel, 0-1. Hij was de laatste die een corner van Victoria raakte waardoor de bal over de doellijn 
hobbelde. Jammer en wederom, tegen de verhoudingen in. 

Na deze voorsprong groeide Victoria in de wedstrijd. Zij speelden meer naar voren en kregen 
mogelijkheden, maar Ties en Jael verdedigden sterk. Ook BSC Unisson kreeg meerdere kansen, 
waarbij het sterke samenspel een genot voor de toeschouwer was. Maar het meegereisde publiek 
wilde meer, ze wilden doelpunten. Uiteindelijk was het Julian die de stand gelijk trok, 1-1. BSC 
Unisson zet daarna door met enkele mooie aanvallen via geweldig samenspel. Ballen werden via de 
keeper naar buiten gespeeld, direct doorgespeeld naar voren om vervolgens door de voorste man op 
doel geschoten te worden. Er werd zelsf een bal via Marijn hoog voorgegeven, de kopbal van Julian 
ging echter net over. Floris bleef buffelen op het middenveld wat ons telkens balbezit opleverde. 
Mart stopte nog enkele schoten op doel waarna het rust was, 1-1 

In de tweede helft stond Stijn weer op doel en ging Mart het veld in. Het publiek hoopte op meer 
mogelijkheden en kennelijk werden de jongens ook met die opdracht de tweede helft ingestuurd. 
Een prachtige aanval werd via Floris op de vrij lopende Twan gespeeld, die na een geweldige sprint 
mooi laag afmaakte, 1-2. De jongens werken hard. Victoria raakt wat gefrustreerd. De spelers 
spreken hun scheidsrechter aan omdat hij hij niet goed zou fluiten. Als publiek kunnen wij dat niet 
beamen. Volgens ons was hij heel fair. Nog niet eerder meegemaakt, maar uiteindelijk werd een 
speler van Victoria van het veld gestuurd vanwege zijn grote mond naar de scheidsrechter. Heel 
bijzonder. Na al deze niet voetbalse activiteiten bracht Twan ons weer bij de les door prachtig te 
scoren, 1-3. Daar kwamen we immers voor. 

Nadat Stijn een mooi schot op doel van Victoria uit de kruising haalde, gingen we direct weer in de 
aanval. de bal ging van Stijn, Marijn, Twan naar de vrijstaande Julian die vervolgens 1-4 scoorde. Wat 
een stand, niet helemaal overeenkomstig de wedstrijd, maar het voelde goed. Onze jongens habben 
de smaak de pakken, de ene aanval volgde op de andere, maar helaas zonder resultaat. Een 
tegenaanval werd in eerste instantie nog gestopt door Stijn, maar in de rebound wordt het toch 2-4 
wat ook de eindstand was. 

Super goed gedaan, mooie wedstrijd, mooie overwinning. 

 


