
 BSC Unisson C1 verliest laatste competitiewedstrijd  

LSC C1 - BSC Unisson C1, eindstand 6-1 (3-1)  02-05-15 

  

Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson C1 in Lonneker tegen LSV C1 aantreden voor de laatste 

competitiewedstrijd van het seizoen. De allereerste wedstrijd van het seizoen was thuis tegen LSV 

C1. Destijds ging de wedstrijd met 1-10 verloren en had BSC Unisson C1 niets in te brengen. Vandaag 

was dus een mooie graadmeter om te kijken hoe we het dit seizoen hebben gedaan. Vanwege de 

meivakantie misten we erg veel spelers. Ewald Koetse, Pim Bijmold, Matthijs Nagel, Sten ter Stal en 

Brian Jongejeugd waren op vakantie en Pim Kolthof kon niet in actie komen door zijn knieblessure. 

Daarnaast was assistent trainer en grensrechter Egbert Roossink afwezig vanwege verplichtingen bij 

toneelvereniging De Vriendschap. 

  

Doordat de D1 ook veel spelers op vakantie had is er besloten om de wedstrijd van de D1 te 

verzetten, zodat wij spelers mee konden nemen van de D1 om met een veertien mensen richting 

Lonneker te kunnen. Bram Klein Poelhuis, Mats Klein Poelhuis, Marten Schartman  Thijs Bentvelsen 

waren bereid om mee te spelen met de C1. 

  

Opstelling: 

1. Luuk van Ham,  

5. Robin Winters, 3. Rick Zoetman, 6. Max van de Loo en 12. Lucian Guchelaar 

14. Marten Schartman, 10. Coen Swidde en 8. Stijn Lassche 

7. Hugo Kooy, 9. Nick Asveld en 11. Luc Nibbelink 

  

Wissels: 15. Mats Klein Poelhuis, 4. Thijs Bentvelsen en 16. Bram Klein Poelhuis 

  

In de beginfase van de wedstrijd liet BSC Unisson C1 zien dat het dit seizoen grote stappen heeft 

gemaakt. In balbezit werd er rustig rond gespeeld en werd er gewacht tot er een opening kwam in de 

defensie van LSV C1. In de eerste 10 minuten wist BSC Unisson een aantal grote kansen te 

creëren. Hugo Kooy wist twee keer voor de doelman van LSV te verschijnen op aangeven van Marten 

Schartman, maar wist deze kansen niet te promoveren tot doelpunt. Stijn Lassche wist vervolgens na 

een goede combinatie met Coen Swidde alleen op de doelman af te gaan, maar de keeper hield zijn 

doel nog steeds schoon. Na 12 minuten komen we dan toch op voorsprong. Schiet een cornerbal van 

Coen Swidde prachtig in de bovenhoek, 0-1. Na deze voorsprong zet LSV een stapje extra en heeft 

BSC Unisson C1 veel moeite met de 2,10 meter grote centrale middenvelder en de behendige spits. 

Doordat onze achterste linie niet opschuift wanneer de bal voorin is wordt het speelveld erg lang en 

met grote passen weet de centrale middenvelder van LSV de bal meerdere keren van achteren naar 

voren te brengen. Luuk van Ham weet met enkele fraaie reddingen zijn doel schoon te houden, maar 

moet na 23 minuten dan toch de eerste tegentreffer incasseren als een voorzet mislukt en bij de 

tweede paal het doel invalt. LSV ruikt bloed en blijft druk zetten. Dit resulteert nog voor de rust in de 

2-1 en de 3-1. 

  

In de rust komen Mats en Thijs in de ploeg voor Luc en Max. Bram was in de eerste helft al in de 

ploeg gekomen voor de geblesseerde Hugo. Het strijdplan werd in de rust wat gewijzigd, want de 

begeleiding was van mening dat we meer grip op het middenveld moesten krijgen, dus zijn we 4-4-2 



gaan spelen. 

  

Net als in de eerste helft zijn de eerste 10 minuten van de tweede helft voor ons en weten we weer 

meerdere keren gevaarlijke te worden. Na 1 minuut spelen zetten Marten en Mats een mooie 

combinatie op en komt laatst genoemde alleen voor de keeper van LSV. De keeper maakt zijn doel 

echter goed klein en weet Mats van scoren af te houden. Niet veel later is het Stijn Lassche die vrij 

komt in de 16 meter van de tegenstander, maar vergeet de trekker over te halen. Er is nog steeds 

geloof in een goed resultaat, maar deze is na 13 minuten spelen in de tweede helft weg als een 

cornerbal van LSV in één keer het doel inwaait, 4-1. Ondanks deze tegenslag is het BSC Unisson wat 

het meeste balbezit heeft en druk naar voren blijft zetten. LSV is veelvuldig gevaarlijk op de counter 

en komt na 22 minuten spelen in de tweede helft op 5-1. De jongens uit Lonneker lieten zien hoe je 

een bal moet afwerken en dat is juist hetgeen waar het bij BSC Unisson C1 vandaag aan ontbrak, 

want er zoveel kansen als we in deze wedstrijd hebben gecreëerd hebben we het hele seizoen nog 

niet gedaan. Dat LSV in de slotfase nog 6-1 maakt is enkel en alleen voor de statistieken interessant.  

  

Ondanks dat we bij de ondersten in de competitie zijn geëindigd hebben we een leerzaam jaar 

gehad. Veel jongens kwam vorig jaar met C2 nog uit in de 5de klasse en moesten aan het begin van 

het seizoen op hun tenen lopen om mee te komen in de 2de klasse. Gedurende het seizoen werd er 

hard getraind en hebben de jongens aangetoond ook op een niveautje hoger mee te kunnen. Dit 

betekent dus dat Uwe van de Sar (trainer van de B1) volgend jaar vele moeilijke knopen door moet 

gaan hakken. 

 

Met C1 trainen we nog een paar weken door en zullen we hoogstwaarschijnlijk nog een 

oefenwedstrijd voetballen alvorens we het seizoen gaan afsluiten met de wedstrijd van het jaar: C1 

vs ouders en aansluitend een BBQ. 

 


