
SC Enschede C2 – BSC Unisson C1, eindstand 4-1  04-10-2014 

BSC Unisson C1 verliest van koploper SC Enschede C2 in tweede helft 

Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson C1 aantreden tegen koploper Sportclub 
Enschede C2, dat nog zonder puntenverlies was na 3 wedstrijden. We wisten echter 
wel dat er mogelijkheden waren, want de overwinningen die Sportclub had geboekt 
waren behaald tegen onder andere de onderste twee ploegen die enkel nog maar grote 
nederlagen hadden geleden. Met deze gegevens werden de jongens gemotiveerd om 
te geloven in een goed resultaat bij Sportclub. 

De opstelling hadden de spelers zelf al gemaakt, want Pim Kolthof en Pim Bijmold 
hadden maar één keer getraind. Overigens was Pim Bijmold niet fit. Daarnaast was 
Lucian Huchelaar een weekend weg ivm de verjaardag van zijn vader. Om deze 
redenen werd besloten om Jesse Hinnen van de D1 (de D1 had donderdagavond al 
gevoetbald) mee te nemen om voldoende bezetting te houden. 

Opstelling BSC Unisson C1: 1. Luuk van Ham, 2. Sten ter Stal, 6. Max van de Loo, 3. Rick Zoetman, 5. Robin 

Winters, 10. Coen Swidde, 8. Stijn Lassche, 11. Luc Nibbelink (c), 7. Hugo Kooy, 9. Nick Asveld en 14. Brian 

Jongejeugd Wissels: 4. Pim Kolthof, 12. Jesse Hinnen en 15. Pim Bijmold 

Vanaf het begin van de wedstrijd was duidelijk dat er wat te halen viel bij Sportclub. 
De spelers van de Enschedese ploeg waren voetbaltechnisch beter dan wij, maar in de 
duels was BSC Unisson C1 sterker en feller. Door als team veel over het veld te 
bewegen en de duels te winnen kreeg BSC Unisson C1 al vroeg in de wedstrijd het 
gewenste doelpunt. Stijn en Coen combineerden op het middenveld goed, waardoor 
Coen kon doorlopen tot de achterste linie van Sportclub. Linkshalf Luc maakte een 
goede loopactie en de steekpas van Coen was precies op maat, waardoor Luc de bal 
eenvoudig binnen kon tikken, 0-1. 

Ook na deze vroege treffer was Sportcub nog niet wakker, want vijf minuten later 
kreeg Hugo Kooy de uitgelezen mogelijkheid om 0-2 te maken. Nick Asveld snelde op 
de laatste verdediger af en speelde de bal op het juiste moment breed op de goed 
meegelopen Hugo die op zijn beurt de bal voor het intikken had. Hij deed dit echter te 
gehaast, waardoor de bal langs de verkeerde kant van de paal ging. Op de counter 
wist Sportclub in een identieke situatie wel doeltreffend af te ronden, 1-1. Na deze 
gelijkmaker werd Sportclub steeds beter en beter, maar toch kregen wij als eerste 
weer een mogelijkheid om op voorsprong te komen. Coen zette Hugo alleen voor de 
keeper, maar die wist op zijn beurt de keeper niet te passeren. 

We hadden nog een kleine 10 minuten te spelen tot aan de rust en hierin voerde 
Sportclub de druk alleen maar op. Het was Luuk die met een aantal goede reddingen 
BSC Unisson C1 op de been hield. Drie minuten voor rust ging de bal plots op de stip 
vanwege een (aangeschoten) handsbal. Wederom was het Luuk die zijn doel schoon 
hield en zodoende voor een 1-1 ruststand zorgde. 

In de rust kwamen Pim Kolthof en Jesse Hinnen binnen de lijnen voor Robin Winters 
en Brian Jongejeugd. Max van de Loo bleef als laatste man spelen, omdat hij dit in de 
eerste helft verdienstelijk deed. Pim kwam op linksback te staan en Jesse op linkshalf. 



Hierdoor schoof Luc Nibbelink door na de linksbuiten positie.  
 
In de tweede helft kwam Sportclub beter uit de startblokken. Binnen enkele minuten 
kregen de jongens van Sportclub al een aantal opgelegde mogelijkheden. Luuk hield 
er een paar keurig uit en daarnaast stond het vizier niet op scherp bij Sportclub 
Enschede. Gedurende de tweede helft moesten wij steeds meer achteruit lopen en 
bleef Sportclub Enschede C2 kansen krijgen. In de 52ste minuut weten zij dan toch 
op voorsprong te komen en is de wedstrijd meteen beslist. BSC Unisson C1 kan het 
blijkbaar niet meer opbrengen om te blijven werken en vechten voor een goed 
resultaat. Binnen vijf minuten is het definitief over en voorbij. Eerst is het Pim Kolhof 
die ongelukkig een eigendoelpunt maakt en niet veel later gaat de bal weer op de stip 
na een overtreding van Max. Deze keer was Luuk van Ham kansloos op de inzet, 4-1. 
Dat de score daarna niet hoger is uitgevallen mag merkwaardig genoemd worden, 
want de spelers van Sportclub kregen helemaal geen weerstand meer. 

Volgende week is de military en zijn we vrij. Nu hebben we dus twee weken de tijd om 
de jongens bij te brengen dat wanneer je met 2-1 achterstaat je er in moet blijven 
geloven en maar één doelpunt nodig hebt voor een gelijkspel. 

 


