
BSC Unisson C1 speelt laatste thuiswedstrijd van 2015 gelijk 

05-12-2015 BSC Unisson C1 - ATC '65 C4, eindstand 3-3 (1-2) 

Afgelopen zaterdag heeft ons C1 elftal de laatste thuiswedstrijd van 2015 gespeeld. 

Op de Zweede was Atc’65 c4 de tegenstander. Eerder dit seizoen werd de uitwedstrijd nog met 4-5 

gewonnen. Stijn Lassche was toen met 3 goals in de 2de helft belangrijk voor zijn team. 

Er werd gestart in de volgende samenstelling. 

In de goal met nr. 1 Luuk van Ham, de achterhoede werd gevormd door Merijn Snippert, Thijs 

Bentvelsen, Joep Timmers© en Julian Voogsgeerd. Op het middenveld stonden Jesse Hinnen, Marten 

Schartman en Stijn Lassche en voorin moesten Bram klein Poelhuis, Pelle Wermer en Mats klein 

Poelhuis voor de doelpunten zorgen. 

Ewald Koetse, Florian Busschers en Sven oude Groen waren terug te vinden als reserves. 

Voorafgaand aan de wedstrijd werd er gewaarschuwd voor onderschatting, ondanks dat er 3 punten 

werden verwacht door de begeleiding. Onder leiding van scheidsrechter Maikel Ansink werd er om 

13.00 afgetrapt voor de wedstrijd. 

Onze jongens hadden in de beginfase veel last van de actieve druk zetten van de Hengelose gasten. 

Daarnaast speelde de wind ook een belangrijke rol gedurende de hele wedstrijd. Waar wij vooral van 

achteruit op wilden bouwen, probeerde de tegenstander gevaarlijk te worden door het veelvuldig 

hanteren van de lange bal. Echter wisten we veel van deze duels toch makkelijk te winnen, waardoor 

we veel en langdurig in balbezit waren. Echter resulteerde dit nog niet in grote kansen, afgezien van 

een aantal afstandsschoten. 

Uiteindelijk leidde een slecht weggewerkte ingooi vanuit het niets in de 0-1, toen de spits slim 

gebruik maakte van miscommunicatie in de defensie en de bal van een grote afstand, snoeihard in de 

rechterbovenhoek schoot.  

Na deze pijnlijke tegengoal, en vele boze kreten, gingen we vol goede moed op zoek naar de 

gelijkmaker. Nadat een aantal eerdere pogingen nog jammerlijk naast of over de goal heen gingen, 

was het Stijn die 1-1 met de keeper niet faalde en de bal onberispelijk in de linkeronderhoek schoot. 

1-1. 

We waren ‘Back in the game’ en het vertrouwen in een goede afloop was volledig terug. Nadat er in 

eerdere situaties al een aantal keer hinder was ondervonden van de sterke tegenwind, ging het 2 

minuten wel mis. Een te korte inspeelbal van Luuk op Julian werd onderschept door de linksbuiten, 

die de 16 in dribbelde, waarop Joep aan de noodrem trok. Penalty. Deze werd feilloos 

binnengeschoten 1-2. Tevens de ruststand. 

Na rust gingen we vol op de aanval spelen en waren we haastig op zoek naar de gelijkmaker. Er 

werden een aantal kansen gecreëerd, die helaas niet tot doelpunten leidden. 10 minuten na rust 

werd de keeper van ATC bestraft met een rode kaart omdat hij de bal ver buiten de 16 met zijn hand 

meenam. Naar aanleiding van deze kaart stapten de gasten resoluut van het veld. Een in mijn ogen 

zeer kinderachtige reactie. Deze actie leidde tot veel commotie, en uiteindelijk werd de rode kaart 

omgezet in een gele en werd er verder gespeeld. 



Waar je zou denken dat we met een mannetje meer nu echt tot scoren moesten kunnen komen, was 

het in de counter ATC dat knap op 1-3 kwam. 

Met nog een kwartier te spelen, leek het voor onze jongens een onmogelijke opgave om nog een 

puntje in Boekelo te houden. Echter werden de mauwen opgestroopt en zette iedereen een stapje 

extra. Deze overdosis aan kracht en energie leverde 5 minuten voor tijd de 2-3 van Marten op. 

ATC zakte na deze goal nog verder in en wij gingen met steeds meer mensen in de aanval. 1 minuut 

voor tijd was het de ingevallen Ewald die na een prachtige solo de bal keurig binnenschoot en zo 

alsnog de 3-3 wist te noteren. 

Dit was tevens de eindstand. Al met al dus toch nog een punt weten te redden. Een punt waar we 

achteraf gezien heel blij mee mogen zijn. 

  

 

  


