
C1 speelt vermakelijke thuiswedstrijd tegen Hoeve Vooruit C1D 

02-04-16 BSC Unisson C1 – Hoeve V C1, eindstand 1-1 (0-1) 

Na een moeilijke periode waarbij er in uitwedstrijden zowel tegen de jongens van Bon Boys als die 

van Rigtersbleek 0 punten werden gehaald. Was het afgelopen zaterdag hoog tijd voor een 3-

punter… Op ‘De Zweede’ was Hoeve Vooruit C1 de tegenstander. Eerder dit seizoen werd de 

uitwedstrijd jammerlijk met 1-0 verloren.  

Vanaf minuut 1 was duidelijk dat wij voetbaltechnisch een stapje verder waren dan de jongens uit de 

Hoeve. Veelal probeerden wij vanuit een goed georganiseerde opbouw te spelen, om zo via de 

zijkanten gevaarlijk te worden. Hoeve daarentegen was fysiek gezien een stuk sterker waardoor we 

het moeilijk hadden in de duels. Vooral op de momenten dat we onder de druk van Hoeve uit konden 

spelen was het duidelijk te zien dat onze jongens heel wat in hun mars hebben. Nadat wij al een 

aantal mogelijkheden onbenut hadden gelaten was de 1ste echt grote kans van de wedstrijd voor de 

gasten. Nadat wij een aanval opzette, werden we in de counter verrast door de snelle omschakeling. 

De linksbuiten ontsnapte aan de buitenspelval en kon alleen door richting keeper Luuk. Doordat Luuk 

zijn goal goed klein maakte werd het moeilijk voor de aanvaller om de bal in het doel te schieten. 

Gelukkig voor ons werd de bal net naast de goal gemikt. 

Enkele minuten later werden ook wij voor het eerst echt gevaarlijk in het zestienmeter gebied. Na 

een goed opgebouwde aanval over links kwam Mats alleen voor de Hoeve goalie. Helaas voor Mats 

spatte zijn schot uiteen op de borstkas van de keeper. Ook na deze 2 kansen bleven wij de 

bovenliggende partij. Bram kreeg enkele kansen, Stijn en Ewald wisten een aantal solo’s niet te 

belonen met een doelpunt. Een mislukte solo van Ewald leidde uiteindelijk zelfs de eerste goal van de 

middag in. De centrale verdediger van de Hoeve onderschepte de bal van Ewald en stuurde direct de 

snelle linksbuiten weg. Florian en Julian konden hem niet meer bijhalen en ook Luuk  werd geklopt. 

0-1.  Vlak voor rust werd de rechtsbuiten diep gestuurd. De jongen ging langs Luuk en viel op de 

grond. Ondanks dat er twijfels waren bij de penalty waren.. Was het er eentje? Of niet? Ging de bal 

op de stip. Luuk nam alle mogelijkheden van discussie weg door de bal te stoppen waardoor het 0-1 

bleef. Dit was tevens de ruststand. 

Na de rust besloten Arjan en Douwe om met het team 1 op 1 te gaan spelen. Iedereen was dus nu 

verantwoordelijk voor zijn eigen man en we gingen met meer druk vooruit voetballen. De 

tegenstander had het hier duidelijk moeilijk mee. Nadeel van deze speelwijze is dat er veel ruimte 

ontstaat achter onze verdediging. De 2de helft pracht veel spanning en kansen met zich mee. Wij 

waren veelvuldig in de aanval en de jongens uit de hoeve loerden vooral op de counter. Na dik 20 

minuten spelen was het Bram die de 1-1 op zijn schoen had. Een goede aanval over links werd door 

Mats voorgezet, de bal kwam op vijf meter van de goal precies voor de voeten van Bram. Echter 

schok Bram van de geboden mogelijkheid waarop hij de bal hoog in het vangnet schoot. Een minuut 

later was het aan de andere kant bijna raak toen de spits van de hoeve was ontsnapt aan de 

aandacht van onze verdedigers en de bal netjes over Luuk heen wipte. Gelukkig voor ons spatte de 

bal uiteen op de voorkant van de deklat.  

Wij gingen nog aanvallender spelen om zo toch nog een puntje uit het vuur te halen. Het was al in de 

blessuretijd toen Stijn middels een solo langs iedereen heen raasde de bal laag voorschoof op Ewald, 

die op zijn beurt de bal zacht raakte maar zijn inzet toch de goal in zag rollen. 1-1. Iedereen had 



vrede met een punt, behalve Bram… Door goed doorzetten van hem kwam hij alleen voor de keeper. 

De verdediger kon niets anders dan hem neerhalen. Helaas voor ons vond de scheidsrechter dat de 

verdediger eerst de bal speelde en het dus geen strafschop werd. Zo bleef het dus 1-1. Al met al een 

terecht punt. Zeker gezien de kansenverhouding tussen beide teams. Want ondanks dat wij meer in 

balbezit waren en vochten voor iedere bal kregen de jongens uit de hoeve voldoende kansen om 

vaker te scoren. 

Aankomende zaterdag spelen we de thuiswedstrijd tegen HSC ’21 C2. De uitwedstrijd eerder dit 

seizoen werd nog ruim verloren. Reden genoeg voor onze jongens om te werken aan eerherstel. 

Graag begroeten wij onze trouwe fans om 13.00 op ‘de Zweede’ 

Groeten Egbert 

 

 


