
BSC Unisson C1 boekt nu wel zwaarbevochten winst op Victoria ’28 C2 

BSC Unisson C1 – Victoria ’28 C2, eindstand 2-1 (1-1), 07-03-2015 

Afgelopen zaterdag heeft onze C1 de thuiswedstrijd tegen Victoria ’28 C2 gespeeld. Met 
de 5-4 horrornederlaag in de heenwedstrijd nog vers in ons geheugen, werden onze 
jongens voorafgaand aan de wedstrijd op het scherpst van de ‘zweede’ gezet. Door 
blessures van Pim K en Max was het een aardige puzzel voor de begeleiding. 

Er werd gestart in de volgende opstelling: 

Doelman: 1. Luuk van Ham. Defensie: 7. Hugo Kooy, 4. Rick Zoetman, 2. Sten ter Stal en 5. Robin Winters. 

Middenveld: 8. Stijn Lassche, 10 Coen Swidde en 15. Pim Bijmolt©. Voorhoede: 14. Brian Jongejeugd, 9. Nick 

Asveld en 16. Matthijs Nagel. Wissels: 11. Luc Nibbelink en 12. Lucian Guchelaar. 

Door de begeleiding werd niets minder dan een overwinning verwacht, en ook aan de 
zijlijn waren de verwachtingen hoog gespannen. De ploegen waren in de 1ste helft zeer 
aan elkaar gewaagd. Beide teams kregen kansen om de score te openen, echter stonden 
er aan beide kanten 2 keepers zeer scherp te keepen waardoor dit doelpunt lang op zich 
liet wachten. 

    

Jammer voor ons was het dan ook dat net op het moment dat we dachten dat we 
wedstrijd onder controle hadden en we bovenliggende partij waren. Victoria via een 
prachtig genomen vrije bal keeper Luuk van Ham volkomen kansloos liet en de 0-1 op 
het scorebord wist te zetten. Net toen onderstaande even dacht dat we in een dipje 
terecht zouden komen, was het Coen Swidde die nog binnen de minuut met een lekker 
diagonaal schot de 1-1 wist te noteren. De stand stond weer gelijk en de spanning was 
weer helemaal terug. Ondanks dat we nog een aantal mogelijkheden wisten te creëren, 
bleef de stand tot de rust ongewijzigd. 

In de 2de helft kwamen Luc en Lucian binnen de lijnen en kwamen Robin en Brian naar 
de kant. 
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Vol goede moed begonnen we aan de 2de helft, waarin wij voortdurend de betere partij 
waren en Victoria’28 alleen in de counter via de snelle jongens nog maar gevaarlijk wist 
te worden. Dit goede spel leidde tot kansen, veel kansen. Helaas waren onze jongens 
alles behalve scherp voor de goal waardoor de op dat moment zeer verdiende 2-1 
uitbleef. Daarnaast moest onze verdediging een aantal keer hardhandig ingrijpen 
wanneer onze gasten er gevaarlijk uitkwamen, wat regelmatig leidde tot hachelijke 
situaties in onze 16. 

Toch hadden we de overhand en de kansen die we kregen werden steeds groter. 
Wanneer je dan langs de kant staat vraag je jezelf af of er nog een moment in de 
wedstrijd zijn dat de jongens zelf gaan beseffen dat ze nog 1 extra stapje bij moeten 
zetten om deze pot als winnaar af te sluiten… 

De tijd tikt weg, 20, 15, 10, 5 minuten te spelen… je denkt al dat het niet meer lukt. Tot 
het moment dat Coen de bal ietwat gelukkig in de voet krijgt aangespeeld, zo de 16 in 
kan dribbelen en de keeper volkomen kansloos laat, 2-1 met nog 2 minuten te spelen. 

Tegenhouden, en weg-is-weg denk je dan. Gelukkig hebben we hier al de nodige 
ervaring mee, en dit werd dan ook vakkundig uitgevoerd door onze jongens. We 
kwamen niet meer in gevaar en trokken zo dus de overwinning over de streep. 

    

Een mooie overwinning tegen een gelijkwaardige tegenstander. Aankomend weekend 
zijn we vrij maar staat er nog wel een optie open voor een oefenwedstrijd. Volgende 
week spelen we de uitwedstrijd tegen Rigtersbleek C2 om 11.45 in Enschede. 

Groeten, 

Egbert Roossink 
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