
Nipte zege BSC Unisson JO19-1 thuis tegen LSV JO19-1 

01-03-17, BSC Unisson O19-1 – LSV O19-1, Eindstand 3-2 (2-2) 

Gekeken naar de ranglijst is er maar één optie vandaag. BSC moet de wedstrijd winnen, om bij te 

blijven bij Suryoye-Mediterraneo en Vogido moeten de drie punten gepakt worden. Dit bericht is 

voor iedereen in het team duidelijk. BSC stapt zelfverzekerd het veld op en maakt direct duidelijk dat 

het wil winnen, een gelijkspel is niet genoeg, er zal en moet gewonnen worden. 
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De Wedstrijd: 

De wedstrijd begint met kansen over en weer, waarbij LSV het  doel van Jesse tweemaal onder vuur 

neemt. Maar het echte gevaar komt van BSC, wat zich uit in de 1-0. Tijs N. Verovert de bal zelf op 

randje zestien en aarzelt niet, hij schiet de bal beheerst in de rechter onder hoek. Na het doelpunt 

begint BSC te klungelen. De organisatie is weg. We hebben de wedstrijd niet meer onder controle, 

hierdoor kan LSV op gelijke hoogte komen. Na een voorzet vanaf de linkerkant komt de bal in de 

kluts. De spits van LSV weet zijn hoofd tegen de bal aan te krijgen en kopt de bal binnen, 1-1. 

We gaan weer op zoek, We worden weer gevaarlijk door een  goede actie van Julian, hij trekt naar 

binnen en haalt uit. Jammer genoeg belandt zijn schot op de paal. Dan breekt LSV uit, een diepe bal 

op de linksbuiten. Na een lange rush kapt hij de bal en wordt op dat moment hard onderuit 

geschoffeld, terechte penalty. Geen kans voor Jesse bij deze strafschop, hard in de linkerhoek. 

BSC wordt nu gelukkig eens goed wakker geschud. Iedereen wordt wat feller en dat uit zich al snel in 

goede kansen. Na goed opbouwen legt Michel de bal opzij en Tom Hietbrink kan de bal hard in het 

doel schieten, hij trekt de stand weer gelijk, 2-2. 

Na de 2-2 wordt ook LSV wat feller, het “lieve” is eraf en het gaat hard tegen hard. Het loopt echter 

zeker niet uit de hand, mede door goed optreden van de scheids. 

1.  Jesse te Koppele 

2.  Jordy Spel 

3.  Tom Bellers 

4.  Joost Aalpol 

5.  Sjors Roesscher 

6.  Michel Tieberink 

7.  Tijs Nibbelink 

8.  Jaques Klein Wentink 

9.  Tom Hietbrink 

10. Julian Weber 

11. Thijs Filart 

12. Gijs v/d Velden 

13. Tom Kolthof 

14. Huub Hassink 

15. Jasper ten Thije 

Geblesseerd: Jeroen Assink 

Afwezig: Niek Sesink 

 



LSV breekt snel uit na een aanval van BSC en zet de spits 1 op 1 met Jesse, de spits maakt alleen een 

fout en tikt de bal te ver vooruit. Jesse kan ingrijpen. BSC bouwt hieruit weer op en krijgt de bal bij 

Julian, hij gaat ermee aan de haal en na een goede actie brengt hij zichzelf weer in schietpositie, dit 

keer belandt de bal niet op de paal, maar gaat hij een meter over de goal heen. 

Het bericht van de trainer in de rust: “Je voetbalt niet tegen LSV, maar tegen jezelf” wat niet geheel 

onwaar was. Het spel is nog ver beneden ons niveau. Ook wordt er in de rust gewisseld: Huub komt 

erin voor Sjors en Tom K. wisselt met Jordy. 

Het bericht van de trainer bleek nog niet helemaal aangekomen te zijn, Het spelbeeld in de tweede 

helft was bijna hetzelfde als in de eerste. Er komen veel lange ballen over en weer, en er worden 

geen 100% kansen gecreëerd. Een paar voorzetten van BSC zijn in de eerste 10 minuten van de 

tweede helft de hoogtepunten, deze brengen geen groot gevaar. De trainer brengt nu ook Gijs en 

Japser in, Tijs en Thijs verlaten het veld. 

Na een vrije trap van LSV breekt BSC snel uit. Met goed samenspel en een goede actie van Michel 

laten we zien dat we wel degelijk kunnen voetballen, jammer genoeg komt hier geen grote kans uit. 

Ook wordt het goede spel hierna niet helemaal doorgezet. Van beide kanten op dit moment slecht 

spel. Huub probeert het daarom maar eens van ver. De bal gaat naast. Jaques krijgt kramp en Tijs N. 

komt het veld weer in.  

Huub wordt aangespeeld op het middenveld en draait in, uit het niets haalt hij uit en de keeper van 

LSV kan de bal nog net over tikken. Wel komen er uit de volgende corner veel kansen. Net zo’n 

klutsbal in de zestien als in de eerste helft. Dit keer geen goal, de keeper redt 2 keer en een 

verdediger kan de bal van de lijn houden. 

In de laatste minuten zet BSC alles op alles, uit een goede voorzet kopt Huub de bal op de keeper, 

weer geen succes. Michel houdt de 90 minuten niet vol, de kramp dwingt een wissel af. 

Nog één minuut te spelen. Jesse heeft de bal, hij besluit hem diep te spelen. Hij stuurt hiermee Huub 

weg, Huub weet de bal tot in de zestien mee te nemen. Een verdediger van LSV haalt Huub onderuit. 

Ook BSC krijgt dus een penalty. Ze zeggen vaak dat de veroorzaker van de penalty de bal zelf niet 

moet schieten, maar Huub trekt zich daar niets van aan en schiet de bal beheerst binnen. 3-2. 

LSV heeft nu niets meer te verliezen en rent blind naar voren, op zoek naar de gelijkmaker. Ze krijgen 

nog een vrije trap op randje zestien. Maar deze bal gaat recht op Jesse en brengt de overwinning niet 

meer in gevaar. 

 

Een zwaar bevochten overwinning met niet altijd goed spel, maar de drie punten zijn binnen. 

Hierdoor kan BSC naar boven kijken op de ranglijst. Maandag tegen Avanti gaan we er weer vol voor. 

Maar nu, omdat Joost jarig is, een biertje in de kantine (of twee). 

Jeroen Assink 

 


