
BSC Unisson C1 verliest van buurjongen TVO C1 

03-10-15 TVO C1 - BSC Unisson C1, eindstand 4-2 (2-1) 

Afgelopen zaterdag hebben onze jongens de uitwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten uit Beckum 

gespeeld. Afgaande op de stad stond er een topaffiche op het programma. Zonder de zieke Julian, 

maar met 13 fitte spelers, werd er naar Beckum afgereisd. 

Vanaf de 1ste minuut was het een gelijk opgaande wedstrijd. Voetbaltechnisch hadden wij de betere 

spelers in huis, De jongens (en meisjes) uit Beckum hadden daarentegen wat extra kilo’s en 

centimeters tot hun beschikking. Tekenend om te zien was dat wij niet altijd de volle 100% gaven om 

vandaag een goed resultaat te halen. TVO ging wel vol overgave en met fanatisme de strijd aan. 

Na een heen er weer golvend 1ste kwartier waar beide teams de nodige mogelijkheden wisten te 

creëren, werd goed doorzetten van de spits van TVO beloond, hij wist Luuk te omspelen en vond 

vervolgens makkelijk het net, 1-0. Na deze goal veranderde er weinig aan het spelbeeld. TVO wist 

veel duels te winnen en wij wisten ons soms keurig onder de druk uit te voetballen, wat aan beide 

kanten de nodige mogelijkheden opleverde. 5 minuten voor rust wist een TVO een goede aanval op 

te bouwen over de rechterkant die vervolgens koelbloedig door de spits werd binnengewerkt. 2-0. 

De kopjes werden gerecht en binnen een minuut wisten we Bram alleen voor de keeper te krijgen. 

Hij ronde koelbloedig af met links, waardoor we met een 2-1 achterstand de rust in gingen.  

Na rust gingen beide ploegen hard op zoek naar een goal. In de beginfase van de 2de helft waren het 

de beide keepers die zich wisten te onderscheiden. Het was de snelle linkshalf van TVO die met een 

individuele actie de achterlijn wist te halen, een splijtende voorzet gaf, die vervolgens door de 

rechtsbuiten perfect werd binnengewerkt. Een zeer goed uitgevoerde aanval met de 3-1 tot gevolg. 

Even was het geloof weg, totdat een corner van Mats, op het hoofd van Jesse belande. Jesse wist wel 

raad met deze aangeboden kans en kopte de bal onberispelijk achter de TVO-doelman, 3-2 met nog 

10 minuten te spelen. TVO ging nu op de counter spelen en wij zochten vol de aanval op zoek naar 

een punt. Nadat zowel Mats, Marten en Stijn hun kansen niet wisten te verzilveren, was het Thijs die 

een voorzet van TVO heel ongelukkig verwerkte en de bal zo in eigen goal schoot, 4-2. Eindstand. 

Helaas de 1ste nederlaag in de competitie, tegen een in onze ogen gelijkwaardige tegenstander. 

Verschil vandaag was volgens ons de echte wil om te winnen, die bij TVO meer aanwezig was dan bij 

ons. Volgende week zijn we vrij i.v.m. met de Military. De jongens kunnen  dus genieten van een 

weekendje rust. 


