
BSC Unisson C1 verliest van zichzelf en laat de punten in de Hoeve 

07-11-15 Hoeve V C1D – BSC Unisson C1, eindstand 1-0 (0-0) 

Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson C1 aantreden in de Hoeve tegen Hoeve Vooruit C1D. Van 
tevoren hebben we de uitslagen van ons en die van de tegenstander bekeken en kwamen we 
wederom tot de conclusie dat het een spannende en gelijk opgaande wedstrijd zou worden, zoals zo 
vaak dit seizoen. Van te voren heeft trainer Arjan Wissink de opstelling doorgegeven en aangegeven 
dat de beleving de doorslag in de wedstrijd zou gaan geven en dat elkaar best een keer wat gezegd 
mag worden, ondanks dat het één grote vriendengroep is. Luuk van Ham kon zaterdag niet 
meespelen vanwege hoofdpijn die hij de week ervoor heeft opgelopen. Logischer wijs was Daan 
Weterholt dan vandaag onze sluitpost en omdat de C2 dan een speler minder tot zijn beschikking 
had heeft Julian Voogsgeerd eerst met de C2 meegespeeld en is hij later aangesloten bij de C1. Super 
Julian!! 

Opstelling: 
1. Daan Weterholt, 12. Florian Busscher, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 5. Merijn Snippert, 
6. Jesse Hinnen, 8. Stijn Lassche, 11. Mats Klein Poelhuis, 7. Bram Klein Poelhuis, 9. Ewald Koetse en 
15. Pelle Wermer 

Wissels: 2. Julian Voogsgeerd, 10. Marten Schartman en 14. Sven Oude Groen 

De tegenstander van vandaag mag dan wel de aanvraag hebben gedaan om als dispensatieteam uit 
te mogen komen in onze competitie, maar tot onze grote verbazing hadden we vandaag een keer 
een opponent die fysiek gelijkwaardig was aan ons. In de beginfase was dan ook gelijk zichtbaar dat 
wij voetballend de betere ploeg hadden. We speelden in de beginfase goed van achteruit in de 
opbouw, maar kansen konden we (nog) niet creëren, omdat er veel verkeerde keuzes werden 
gemaakt, het baltempo veel te laag lag en ballen niet werden nagecoacht. Na tien minuten wordt 
dan het eerste schot gelost op het doel van De Hoeve, maar Ewald ziet zijn schot recht op de grote 
doelman afgaan. Niet veel later is het dezelfde Ewald die na een goede steekpasses van Mats alleen 
voor de doelman komt, maar zijn inzet voor het doel langs ziet gaan. De Hoeve weet hier weinig 
tegen in te brengen, maar door slap spel van onze kant houden we tegenstander nog steeds in de 
wedstrijd. Vlak voor rust is het Bram die na een afgeslagen cornerbal de bal van 10 meter kan binnen 
schuiven, maar de bal langs de verkeerde kant van de paal schiet. 

In de rust komt Sven Oude Groen in het veld voor Bram en komt Marten er in om Pelle te vervangen. 
Julian was inmiddels ook door Fred Almoes (coach C2) in de Hoeve gebracht en heeft zich snel 
omgekleed, zodat hij in de tweede helft ons nog kon komen versterken. Na vijf minuten in de tweede 
helft is Julian in het veld gekomen voor Florian. 

In de tweede helft blijft het spelbeeld hetzelfde, maar speelt BSC Unisson C1 wel wat verder naar 
voren. Op deze manier is er wel veel ruimte in de rug van de verdediging, maar door de snelheid van 
Thijs en goed opletten van Daan kon de Hoeve van deze ruimte geen gebruik maken. Zelf gingen we 
op zoek naar de voorsprong, maar er was niemand die de trekker durfde over te halen van buiten de 
zestien meter en op deze manier hield Hoeve door middel van een handbalverdediging stand. In de 
56ste minuut wordt Stijn op randje 16 meter aangespeeld en draait handig bij zijn man weg en kapt 
de laatste man uit, maar die bedenkt zich geen moment en legt Stijn neer. Een ieder kan zien dat dit 
een zuivere strafschop is, maar (zoals in het verleden al eerder is gebleken) de uitploeg krijgt in De 
Hoeve nooit een strafschop. Het wordt nog erger, want uit de counter scoort de Hoeve de 1-0. 



De koppen worden weer bij elkaar gestoken en we gingen op zoek naar de gelijkmaker om 
vervolgens de winnende treffer te kunnen maken, maar zoals ik in de inleiding al aangaf is beleving 
van groot belang om een goed resultaat te halen. Deze ontbrak bij te veel jongens en wat hiervan de 
oorzaak is blijft een groot raadsel. Wij zijn van mening dat de jongens elkaar niet durven te 
corrigeren in het veld, omdat het allemaal dikke vrienden van elkaar zijn. Doordat wij geen beleving 
en overtuiging hadden was het voor de Hoeve een makkelijk karwei om de 1-0 over de streep te 
trekken. 

De koppen moeten aankomende week bijeen worden gestoken, want net als vandaag hebben we 
vandaag al vaker onnodig verloren. Door het verlies van deze kostbare punten is BSC Unisson C1 
inmiddels afgezakt naar een 10de plaats...... Toch wil ik nog even de ouders in het bijzonder 
bedanken die weer in grote getale naar De Hoeve waren gekomen om ons aan te moedigen. 

Volgende week gaan we op bezoek in Haaksbergen bij HSC'21 C2. Aftrap: 13:00 

Tekst: Arjan Wissink 


