
Emos C1 - BSC Unisson C1, eindstand 7-0 (6-0) 

05-03-2015 

BSC Unisson C1 kan koploper EMOS C1 geen weerstand bieden 

Op zaterdag 28 februari zou de wedstrijd EMOS C1 - BSC Unisson C1 eigenlijk gespeeld worden. Beide 
ploegen misten echter veel spelers op de laatste zaterdag van de vakantie. In goed overleg is 
besloten om de wedstrijd op donderdag 5 maart om 18:30 te spelen. 
  
Op voorhand leek dat BSC Unisson C1 met een fitte selectie kon aantreden tegen EMOS C1. De 
voorbereiding was ook goed, want afgelopen dinsdag stonden alle 16 spelers (Marrat Zandbergen uit 
C2 traint iedere dinsdag mee) op het trainingsveld. Aan het eind van de training was er echter nog 
een domper, want aanvoerder Pim Kolthof verdraaide zijn knie en is zodoende minmaal twee weken 
uitgeschakeld.  
  
Donderdagavond was voor menigeen half 6 vertrekken vanaf De Zweede een lastige klus, maar een 
ieder was gelukkig net op tijd. Aangekomen bij EMOS een korte bespreking en zo spoedig mogelijk 
naar het tweede veld voor een warming up om aansluitend de wedstrijd te spelen. 

Opstelling BSC Unisson: 
1. Luuk van Ham, 5. Robin Winters, 3. Rick Zoetman, 6. Max van de Loo, 12. lucian Guchelaar, 15. Pim 
Bijmold, 8. Stijn Lassche, 7. Hugo Kooy, 11. Luc Nibbelink (c), 9. Nick Asveld en 14. Brian Jongejeugd 
  
Wissels: 10. Coen Swidde, 2. Sten ter Stal en 16. Matthijs Nagel 
  
EMOS C1 zette vanaf de eerste minuut druk op onze defensie en liet gelijk zien over meer kwaliteit 
en fysieke kracht te beschikken. Binnen enkele minuten werden de eerste schoten gelost, maar deze 
waren allen nog een prooi voor Luuk van Ham. BSC Unisson C1 kwam niet verder dan de middenlijn 
en moest zich enkel concentreren op het verdedigen. Na 8 minuten voetballen komen de mannen uit 
Boekelo dan toch op (een verdiende) achterstand. De snelle spits van EMOS, die in de wedstrijd op 
de Zweede ook al acht keer doeltrof in de met 4-10 verloren wedstrijd, draaide snelweg in de 16 
meter en liet Luuk kansloos. EMOS C1 liet het hier echter niet bij en bleef druk uitoefenen op de 
defensie van BSC Unisson en Luuk beleefde hoogstwaarschijnlijk de drukste helft van het seizoen. 
Ondanks dat er geen (grote) fouten werden gemaakt wist EMOS C1 door goede aanvallen uit te lopen 
naar een 6-0 voorsprong met rust. 

In de rust werd duidelijk gemaakt dat de schade beperkt gehouden moest worden en we in de 
tweede helft er alles aan moesten doen om met vertrouwen naar de wedstrijd van zaterdag tegen 
Victoria C2 (staan net onder ons) toe te kunnen werken. Coen, Matthijs en Sten kwamen in de ploeg 
voor Luc, Brian en Robin en de formatie werd veranderd van 4-3-3 naar 4-4-2 om zo de tegenstander 
minder ruimte te geven op het middenveld.  

In de tweede helft veranderde het spelbeeld aanzienlijk. EMOS C1 bleef de bovenliggende partij, 
maar BSC Unisson C1 speelde een stuk verder van het doel af dan in de eerste helft. Desondanks 
werd het 7-0, door wederom een doelpunt van de snelle en technische spits van EMOS. Niet veel 
later wordt het ook nog 8-0 door een communicatie fout in de Boekelose defensie met als gevolg een 



overtreding en penalty. BSC Unisson C1 bleef er echter kort opzitten en ver van het doel af spelen. 
Een eretreffer was hier bijna nog de beloning van, maar de keeper van EMOS kwam snel zijn doel uit 
op het moment dat Coen Swidde wou afdrukken. De grootste domper voor BSC Unisson volgde nog, 
want in een onschuldig duel gleed Max van de Loo onderuit en greep naar zijn hamstring. De 
verwachting is dat ook Max enkele weken is uitgeschakeld. Verder doelpunten vielen er niet meer en 
zodoende kan BSC Unisson C1 terug kijken op een goede tweede helft en moet het de eerste helft zo 
snel mogelijk vergeten! 

Aankomende zaterdag komt Victoria C2 op bezoek en die tegenstander zal BSC Unisson C1 beter 
moeten liggen aangezien de heenwedstrijd in een 5-4 nederlaag eindigde. Zaterdag wordt er 
afgetrapt om 14:00 op De Zweede! 

 

Webmaster: De scheidsrechter heeft i.p.v. 8-0 officieel 7-0 als eindstand opgegeven! 

 


