
05-09-15 BSC Unisson F1 klaar voor competitie 

Het voetbalseizoen is weer gestart, en hoe. Een volledig vernieuwd F1 is prima uit de 
startblokken gekomen. De trainerstaf is uitgebreid, naast Daan van Offenbeek en 
Charles Bekkers, is Philip Grob toegevoegd. Werd de 1ste bekerwedstrijd nog nipt 
met 3-1 verloren van Eibergen, de 2e bekerwedstrijd tegen Achilles ‘12 F2 werd met 
maar liefst 8-0 gewonnen, nadat onlangs nog van hetzelfde team tijdens het Bon Boys 
toernooi met 4-0 werd verloren. 

Afgelopen zaterdag werd de 3e en laatste bekerwedstrijd gespeeld, tegen Bentelo F1. 
Zoals u zult begrijpen, de verwachtingen lagen hoog. Zeker na vorige week. Ook nu 
kwam de F1 weergaloos uit de startblokken. Hoewel duidelijk was dat deze  wedstrijd 
moeilijker zou worden dan die van vorige week, kwamen we redelijk snel op 
voorsprong. Bentelo speelt behoorlijk fysiek en daar moesten onze jongens nog een 
beetje aan wennen. Ryan op goal, had twee prachtige reddingen. Uiteindelijk maakte 
Pim na prachtig samenspel met Kasper via een mooie schuiver de 1-0. 

Met deze stand gingen we de rust in. De drie trainers/leiders hadden in de rust 
tactisch overleg over hoe verder in de tweede helft.... Speltechnisch deden onze 
jongens wat er van hen verwacht werd, in tegenstelling tot hetgeen we afgelopen 
zondag van Oranje tegen Turkije zagen. Maar dat terzijde. Een steekpass van Nino op 
Pim, die prachtig inschoot, maar helaas werd zijn schot gestopt. Guus werd stevig 
aangepakt, maar het spel mocht doorgaan van de scheidsrechter. Doordat onze 
jongens hier toch wel van schrokken werd het al snel 1-1. Het leek of onze jongens 
door dit incident wat van slag waren, want het werd ook al snel weer 1-2, maar een 
mooie aanval werd door de nu als veldspeler fungerende Ryan afgemaakt. Stand weer 
gelijk, 2-2. 

Hierna werd ook het in de rust besproken plan van de trainers duidelijk. Ryan 
scoorde namelijk nog een keer, maar dan in eigen goal. Dus stand 2-3. De trainers 
wilden overduidelijk dat de tegenstanders in de competitie niet wijzer gemaakt 
werden dan ze nu zijn op het gebied van de krachten en de enkele wat mindere 
punten van dit team. Er werd ingezet op een gelijk spel. Thijmen maakte gebruik van 
zijn snelheid en scoort de 3-3.  Onze jongens legden nog een aantal mooie aanvallen 
op de mat, want dat was immers de opdracht van de trainer, maar vergaten te scoren. 
Maar omdat Bentelo toch nog een keer scoorde moesten wij er ook nog een maken. 
Hein liet zich dat geen twee keer zeggen en ging er voor. Hij zette goed door en 
maakte het al net zo mooi af. Eindstand 4-4. 

Na afgelopen zondag is het zo goed als zeker dat Nederland niet mee doet bij het EK 
in Frankrijk aankomende zomer. Is dat erg. Nee hoor, er is namelijk al een nieuwe 
generatie opgestaan die (bijna altijd!) doet wat de trainer van hun vraagt en wat de 
achterban van hun verwacht; Berekenend spelen met mooi aanvallend voetbal. 
Kortom: Let op dit F1, er valt veel van dit enthousiaste en fanatieke team te 
verwachten. 

Spelers: Pim, Tycho, Ryan, Hein, Guus, Sep, Kasper, Thijmen en Nino. 

Tekst: Ingrid van Sprang. 


