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Afgelopen zaterdag stond de eerste competitiewedstrijd van 2015 op het programma. In de 

winterstop waren een viertal oefenwedstrijden ingepland, maar vanwege de sneeuwval 

konden er hier maar twee van doorgaan. Tegen Bentelo C1 werd met 5-1 verloren en van UDI 

C1 werd met 8-1 gewonnen.  

 

BSC Unisson C1 moest het afgelopen zaterdag doen zonder Coen Swidde en Lucian Guchelaar 

die moesten volleyballen. Daarnaast was Matthijs Nagel ziek en stond achter de naam van 

Stijn Lassche nog een vraagteken. Stijn is wel meegegaan en heeft zich omgekleed, maar is 

niet binnen de lijnen geweest vanwege een blessure. Gelukkig was Thijs Bentvelsen van de D1 

bereid om met ons mee te spelen, zodat we in ieder geval nog één fitte wissel hadden,. 

 

Opstelling BSC Unisson C1: 

1. Luuk van Ham, 5. Robin Winters, 3. Rick Zoetman, 4. Pim Kolthof (c), 7. Hugo Kooy, 6. 

Max van de Loo, 2. Sten ter Stal, 15. Pim Bijmold, 11. Luc Nibbelink, 9, Nick Asveld en 14. 

Brian Jongejeugd 

 

Wissels: 8. Stijn Lassche en 12. Thijs Bentvelsen 

  

Vooraf werd duidelijk gemaakt dat we wat recht hadden te zetten tegen Avanti Wilskracht C2, 

omdat we de thuiswedstrijd met 2-1 hadden verloren. Verder werd benadrukt dat er uit een 

ander vaatje getapt moest worden dan in de wedstrijd tegen UDI C1, want in die wedstrijd 

hadden we niet erg veel weerstand en hierdoor werd er erg laconiek gespeeld. 

 

Vanaf de eerste minuut was echter duidelijk dat hier niemand zin aan had, want we liepen 5 

meter van onze tegenstander af, wilden de bal niet hebben en leverden de bal keer op keer 

weer in bij de tegenstander. Het gevolg hiervan was dat Avanti de gehele eerste helft vrij uit 

kon voetballen op onze helft. Na 8 minuten werd het 1-0 na een persoonlijke fout in de 

achterhoede. Hierdoor kon de linksbuiten de bal voortikken en werd de bal bij de tweede paal 

binnengelopen. Na twintig minuten voetballen weet de net ingebrachte linksbuiten van 

Avanti de marge te verdubbelen, als bij ons achterin naast de bal wordt getrapt, 2-0. Nog 

binnen het half uur lijkt het weer een wedstrijd te worden als Nick Asveld vanaf de zijkant 

richting het doel van de tegenstander snelt, maar hij ziet zijn puntertje op de paal belanden. 

Een minuut voor rust krijgt Avanti nog een cornerbal. De bal wordt met de kop weggewerkt, 

maar de speler van Avanti die net buiten de 16 meter staat neemt de bal in één keer op de 

pantoffel en knalt de bal snoeihard achter Luuk van Ham, 3-0. Dit doelpunt kreeg van zowel 

de Avanti-aanhang als van de meegereisde supporters uit boekelo een staande ovatie. 

 

In de rust kwam Thijs Bentvelsen in het veld voor Brian Jongejeugd. Max ging een linie naar 

voren en Thijs kwam op het middenveld te spelen. Daarnaast werd in de rust nog even 

duidelijk gemaakt wat de betekenis is van een teamsport en hoe dit de eerste helft eruit zag. 

 

In de tweede helft was een heel ander BSC Unisson C1 te zien, maar het werd een zware klus 

om de 3-0 achterstand weg te werken. Wel zat iedereen er korter op en werden bijna alle 

duels gewonnen. Nu waren wij het die 35 minuten op de helft van de tegenstander speelden. 

De kansen die we kregen wisten we echter niet te verzilveren en zodoende kwam de nederlaag 



steeds dichterbij. Overigens nam de scheidsrechter ook een steeds grotere rol op zich, want 

bij verschillende situatie nam hij onjuiste beslissingen. De jongens werd wel op het hart 

gedrukt dat de (jonge) scheidsrechter niet de reden is van de nederlaag, maar de inzet die we 

in de eerste helft hadden onze valkuil was vandaag. 

 

Volgende week zijn we vrij in verband met de carnaval en daarna hervatten we de competitie 

weer op 21 februari met een thuiswedstrijd tegen Sportclub Enschede C2. Bij deze nodigen 

wij u allen uit om ons te komen supporten! Aanvang van de wedstrijd is 14:00 op de Zweede. 


