
Achilles E A1 - BSC Unisson A1, eindstand 1-6 (1-3) 

07-03-2015 

Na de 13-1 overwinning van vorige week stond vandaag de wedstrijd tegen 
middenmoter Achilles op het programma. Na het doelpuntenfestijn van vorige week 
hadden enkele ouders besloten om weer een middagje langs de lijn te staan. Ook onze 
trouwe supporter Arno Wargerink was weer aanwezig. 

Om 12 uur werd er afgetrapt. BSC Unisson begon sterk en dat leidde tot een 0-2 
voorsprong na 10 minuten spelen. Bij de 0-1 werd een vrije trap snel genomen en 
werd Marten op de keeper afgestuurd, die deze passeerde en netjes binnenschoot. 
Dezelfde Marten had een groot aandeel aan de 0-2. Hij gaf de bal in de loop mee aan 
Pim en hij schoot de bal via 2 instanties binnen. Daarna volgde er een mindere fase 
en werd er gescoord door Achilles (1-2). Gelukkig werd vrijwel direct na de 1-2 de 1-3 
gemaakt. Marten gaf de bal laag voor en Pim kon de bal binnen lopen bij de tweede 
paal. Er volgden voor de rust nog enkele mogelijkheden voor de 1-4 maar deze bleven 
onbenut. 

Ondanks het feit dat er goed werd gespeeld de eerste helft besloot de trainer Herwin 
de 2de helft anders in te gaan. Het 4-3-3 systeem werd vervangen voor het 3-3-4 
systeem. Voorin kwam Tom Rademaker (Mot) erbij om het de verdediging van 
Achilles nog lastiger te maken en op het middenveld werd Mark Rademaker 
vervangen voor Jordi Brinkman. Na de rust eigenlijk het zelfde spelbeeld. BSC 
Unisson A1 had het betere van het spel en Achilles moest het vooral hebben van de 
lange bal . De 1-4 viel vrij makkelijk, nadat Jordi de bal onderschepte, deze 
vervolgens in de loop meegaf aan Pim die hem vervolgens beheerst in de verre hoek 
plaatste. Kansen bleven ook in de 2de helft komen aan Boekelose zijde en de 1-5 en 1-
6 volgden nog. Wederom werd een vrije bal snel genomen, waardoor Martijn de 
ruimte had om de keeper in de korte hoek te passeren. De laatste goal van de middag 
kwam op naam van de sterk spelende Marten. Hij ving de bal op in de zestien en 
werkte de bal keurig achter de keeper. 

Al met al een verdiende overwinning voor de heren van A1, ondanks het feit dat er 
wijzigingen waren in de basiself. Zo heeft Nick Rademaker (ook wel bekend als Nurk) 
de wedstrijd vanaf de ‘tribune’ bekeken vanwege een blessure. Maar het is maar de 
vraag of hij weer op z’n vertrouwde positie zal staan bij terugkomst… 

Opstelling: Jesse te Koppele; Jeroen Robers (45’ Tom Rademaker); Willem 
Hoitzing; Daniek Spit; Tom Schenau (65’Laurens Kooy); Jasper Tiemens; Mark 
Rademaker (45 ‘Jordi Brinkman); Jeroen Tieberink; Marten Zandstra; Martijn 
Brinkman; Pim Ratering 

Volgende week zaterdag staat de inhaalwedstrijd tegen Eilermark A1 op het 
programma. Voor de liefhebbers: er wordt om half 3 afgetrapt op sportpark 
Eilermark. 

Door: Martijn Brinkman 


