
BSC Unisson F1 boekt fraaie winst bij hooggeplaatst Quick ‘20 F5 

02-04-16 Quick ’20 F5 – BSC Unisson F1, eindstand 3-4 (1-2) 

Na een hele sterke start in de voorjaarscompetitie met overtuigende overwinningen tegen Udi F1 en 

Bentelo F2 is de F1 afgehaakt voor de 1ste plek. Na 3 opeenvolgende nederlagen tegen Achilles 12 

F2, de Tubanters 3  en de Bon. Boys F3 werd de koppositie verspeeld en was nog even discussie of de 

trainer mocht blijven zitten, immers in dergelijke situaties ligt het nooit aan de spelers. Afijn, de witte 

zakdoeken bleven in de zak, de trainer bleef het vertrouwen houden, in ieder geval van de spelers. 

In de winterstop is er een versterking aangetrokken in de persoon van Maryoeri Weiss. Maar het 

team kampte ook met meerdere blessures als gevolg van de bloedfanatieke trainingen waarbij de 

jongens geen ontzag hebben voor elkaar en door de pijn heen bijten bij de verschillende tikken die 

uitgedeeld worden. Alles voor het resultaat zullen we maar zeggen. Door een paar net verloren 

wedstrijden staat de F1 nu gepositioneerd als middenmoter. 

Deze zaterdag was het team weer bijna op volle sterkte. Alleen Thijmen kampt nog met de naweeën 

van zijn blessure. Hij mag voorzichtig met trainingen starten, maar wedstrijden zitten er nog niet voor 

hem in. Er moet tegen Quick 20 F5 uit Oldenzaal gevoetbald worden en die staan toch op een mooie 

derde plaats. We verheugen ons op een mooie wedstrijd, te meer daar de leerkracht van de 

Molenbeekschool, juf Femke van o.a. Hein, Pim en Kasper langs zou komen om de Boekelose boys 

aan te moedigen. 

We laten vrijwel direct zien wat we waard zijn en Hein zet de score al snel om in ons voordeel. 

Buitenkantje rechts en de 0-1 is een feit. Nog nagenietend van deze mooie goal heeft Quick de 

mogelijkheid  om de stand weer recht te trekken. Een afstandsschot gaat in een lob over onze keeper 

Ryan. Onhoudbaar! Hierdoor wordt de vechtersmentaliteit van onze jongens geprikkeld. Ze zetten 

een tandje bij en de turbo begint te lopen. Quick doet op dat moment (nog) niet onder voor BSC 

Unisson. Hoewel BSC Unisson de betere kansen heeft komt Quick ook een paar maal gevaarlijk voor 

de goal. Maar daar staat Ryan, en wil je Ryan passeren, dan moet je wel wat in huis hebben. En daar 

ging het mis voor Quick. Ze probeerden via afstandsschoten Ryan te passeren, maar dat lukte dus 

niet. Hij gooide zich letterlijk overal voor alsof zijn leven er van af hing.  Ook onze jongens kwamen 

met mooie aanvallen, waarbij met name het sterke samenspel van onze spelers opvalt, veel voor de 

goal van de tegenstander. Een schot van Hein belande in het zijnet, een schot van Tycho werd 

gestopt. De trainer heeft de jongens toch wat geleerd, dus vooruit, hij krijgt ook van het meegereisde 

publiek de voorkeur van de twijfel. Het samenspelen is toch een kracht van dit team. Nadat Guus de 

bal verovert, doorpasst naar Hein, die via Tycho de bal terugkrijgt, maakt Hein opnieuw mooi af. 

Ruststand 1-2. 

In de tweede helft wisselt Ryan zijn keeperstrui met Tycho. De jongens gaan verder waarmee ze de 

1e helft geëindigd waren en dat is aanvallen. Maryoeri stoomt met zijn snelheid een paar maal mooi 

op waardoor er kansen ontstaan. Uiteindelijk is het Pim die de 1-3 maakt na een mooie voorzet van 

Hein. Kasper en Sep houden achter de boel dicht, waardoor tegenaanvallen geen resultaat 

opleveren. Niet veel later wordt ook een corner van Pim omgezet in een doelpunt van Nino, 1-4. Juf 

Femke, een echte Oldenzaalse, besluit daarop dat ze genoeg heeft gezien, en vertrekt. 



De teleurstelling hierover heeft zijn weerslag op het spel van onze jongens. Quick voelt zich groeien 

en al snel maken ze 2-4 na een mooie aanval. Dat brengt de jongens weer bij de les, echter het is 

Quick die de volgende scoringskans heeft. Tycho reageert als een echte Epke Zonderland met een 

waanzinnige zweefduik op een afstandsschot van Quick. Gelukkig ging de bal naast, maar anders had 

Tycho hem gehad. Het wordt spannend, het spel golft heen en weer. Nino schiet op de paal, Quick 

schiet voorlangs, maar toch wordt het 3-4. De jongens komen onder druk te staan, maar kennelijk 

kunnen ze daar wel mee omgaan. Ze houden stand door sterk verdedigend werk van onze defensie 

Guus, Kasper en Sep en mooie aanvallen via Hein, Mayoeri en Pim en  sterk spel op het middelveld 

van Ryan en Nino die de afstand tussen beide linies overbruggen. 

Eindresultaat is een mooie overwinning, drie punten in de pocket. 
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