
Buurse 1 - BSC Unisson 1, eindstand 1-1 (1-0) 
 
02-11-2014 
 
Deze zondag moest worden aangetreden tegen vv Buurse, een tegenstander die net als wij, voor 
aanvang van de competitie gehoopt had om hoger te staan dan de huidige stand op de ranglijst. En 
zo troosteloos als de stand op de ranglijst is, was deze wedstrijd ook. Op een erg stroef kunstgras 
veld met een bal die was opgepompt door iemand die normaal waarschijnlijk alleen trekker banden 
oppompt werd er om 14.00 afgetrapt. 
 
De eerste helft was duidelijk voor de gastheren. BSC  Unisson probeerde op een voetballende manier 
onder de druk van Buurse uit te komen, maar dit resulteerde vrijwel elke keer in balverlies waarop de 
buursenaren weer snel voor onze goal probeerden te komen. Of dit te wijten was aan de algemene 
beleving deze middag of dat sommige spelers niet helemaal in de goede “cirkel” zaten is dan ook een 
vraag die deze  week verder uitgezocht dient te worden. Rust stand, 1-0. 
 
In de tweede helft begonnen we met een aanpassing in het veld. Gerben werd gewisseld voor Michel 
waardoor Arjan in de spits ging spelen en Michel de plaats van Arjan op 10 overnam. 
Waar in de eerste helft Buurse de bovenliggende partij was, was daar in de tweede helft absoluut 
geen sprake meer van. BSC Unisson kreeg steeds vaker balbezit en we zochten iets sneller dan in de 
eerste helft de voorwaartsen, waardoor er nu ook door ons kansjes werden gecreëerd. Buurse 
probeerde alleen nog maar met lange ballen van de keeper de spitsen te bereiken maar dit kon 
eenvoudig worden verdedigd door onze achterhoede. 
 
Dit spelbeeld resulteerde in de 75ste minuut in  alweer de 11e goal van Arjan. Na een prachtige 
voorzet van Bart kon Arjan de bal binnenkoppen bij de 2de paal, 1-1. Na dit doelpunt veranderde er in 
het veld niet veel. Buurse bleef het proberen met lange ballen maar wij voelden dat er misschien wel 
meer inzat dat dit ene punt waar beide ploegen niets mee op zouden schieten. Ook al probeerden 
we het wel, echt grote kansen konden ook wij niet creëren. 
 
De wedstrijd leek op een 1-1 af te stevenen tot een cornerbal in de laatste minuut voor Buurse. Heel 
Buurse gaat mee in de aanval op 2 spelers na waaronder de Trainer/Speler Winkelhuis. Om in de 
tegenstoot misschien nog iets te kunnen uithalen blijven Lennart en Arjan ook voorin staan. De 
cornerbal van Buurse belandt in de handen van de goed keepende Jeffrey. Op het moment dat hij de 
bal wil uitschieten naar voren waar een 2 tegen 2 situatie is gecreëerd wordt  Arjan hard van achter 
neer geschopt door de trainer van Buurse. Dit gebeurt op het moment dat de bal ons 
strafschopgebied nog niet heeft verlaten, de verder goed fluitende scheids kon deze verschrikkelijke 
actie dan ook niet waarnemen. Omdat de 90 minuten vlak hierna zijn verlopen en de scheidsrechter 
verstandig genoeg geen blessuretijd bijtelt en fluit is de wedstrijd afgelopen. Eindstand: 1-1, waar 
beide ploegen weinig mee op schieten. Op basis van het wedstrijdbeeld een terechte uitslag, alleen 
het gevoel blijft hangen dat ons nog een grote kans ontnomen is. Ik vraag me dan ook af wat voor zin 
het heeft om allerlei acties in het leven te roepen om te proberen respect in het voetbal te krijgen 
wanneer er dit soort figuren een voorbeeldfunctie bekleden en daar zo mee om gaan. 
 
Webmaster:"Omdat wij respect hoog in het vaandel hebben staan en dat ook veelvuldig op onze site uiten, 
hebben we gemeend de laatste passages in het verslag te moeten laten staan, zonder een weerwoord van 
Buurse". 


