
BSC Unisson C1 te sterk voor Avanti W C2 

01-02-16 BSC Unisson C1 - Avanti W C2, eindstand 4-2 (2-0) 

Afgelopen maandag 1 februari werd er aangetreden tegen Avanti Wilskracht C2. Thijs was nog steeds 
ziek en Julian had verplichtingen op school. Daarom werd Bente van de C2 bij de selectie gehaald om 
wel over twee wissels te kunnen beschikken. Verder was Luuk weer van de partij en nam zijn plek 
onder de lat weer in. 

Opstelling BSC Unisson: 
1. Luuk van Ham, 12. Florian Busscher, 6. Jesse Hinnen, 4. Joep Timmers (c), 5. Merijn Snippert, 9. 
Ewald Koetse, 10. Marten Schartman, 8. Stijn Lassche, 7. Bram Klein Poelhuis, 15. Pelle Wermer en 
11. Mats Klein Poelhuis 
Wissels: 3. Bente ter Stal en 14. Sven Oude Groen 

BSC Unisson C1 begon goed aan de wedstrijd en legde Avanti vanaf de eerste minuut haar wil op. Er 
werd goed over de grond gecombineerd en al snel waren de eerste kansen te noteren. Het duurde tot 
de 12de minuut voordat het eerste doelpunt viel. Mats werd goed ingespeeld aan de linkerkant en 
passeerde vervolgens met een mooie sleepbeweging zijn directe tegenstander. Met een bekeken schot 
liet hij de keeper vervolgens kansloos (1-0). In de 23ste minuut komt BSC Unisson op 2-0 als Mats een 
afgeslagen cornerbal opnieuw inbrengt en deze bij de tweede paal op een presteerblaadje voor Marten 
klaar legt (2-0). Als BSC Unisson zorgvuldiger om was gegaan met de kansen die gecreëerd werden, 
dan had de score voor rust nog hoger kunnen uitvallen. 

In de rust komen Bente en Sven in de ploeg voor Florian en Pelle. Verder wordt er benadrukt dat er bij 
vlagen goed gecombineerd wordt, maar dat we het ons zelf nog makkelijker kunnen maken door 
minder balcontacten te gebruiken en meer de flanken op te zoeken. 

Als we het over balcontacten hebben, dan geeft Marten in de tweede minuut van de tweede helft wel 
meteen "het verkeerde voorbeeld". Vanaf 30 meter afstand van het doel begint hij een solo en met wat 
draai en kapwerk zet hij vijf spelers van Avanti te kijk. De laatste hindernis is de keeper en die wordt 
ook uitgekapt. Deze begaat vervolgens echter wel een overtreding, maar de scheidsrechter oordeelt 
anders en zodoende (nog) geen 3-0. Enkele minuten later is het dan wel 3-0 en gelijk er achteraan 4-0. 
Het is twee keer Ewald die persoonlijke fouten van de tegenstander afstraft. BSC Unisson C1 blijft de 
bovenliggende partij, maar het lijkt of ze het wel welletjes vinden. Avanti heeft in de gaten dat er 
wellicht nog een eretreffer te halen is en net als vorige week tegen Bentelo C1 geeft BSC Unisson C1 nu 
weer in de laatste 10 minuten nog twee onnodige tegendoelpunten weg. Desondanks staat er nog een 
keurige 4-2 uitslag op het scorebord. 

In het carnavalsweekend wordt er niet gevoetbald. De eerste volgende wedstrijd van BSC Unisson C1 is 
op zaterdag 13 februari uit bij Achilles Hengelo C2. De aftrap is om 12:30. Alle support is natuurlijk 
weer van harte welkom!! 

Tekst: Arjan Wissink 

 


