
BSC Unisson C1 rode lantaarndrager af door 2-1 winst op Achilles E C1 

BSC Unisson C1 - Achilles E C1, eindstand 2-1 (1-0), 08-11-2014 

Op zaterdag 8 november stond de wedstrijd tussen BSC Unisson C1 en Achilles Enschede C1 op het 
programma. De voorgaande vier wedstrijden had BSC Unisson C1 verloren en zodoende stond de 
ploeg van trainers Arjan Wissink en Egbert Roossink onderaan. Achilles had uit zes wedstrijden 8 
punten weten te halen en bezette daarmee de 7de plek in de competitie. 
  
In de voorbereiding naar deze wedstrijd toe stapelden de tegenslagen zich op. Dat Coen Swidde en 
Lucian Guchelaar niet mee konden doen in verband met de volleybal was al langer bekend. Daar 
kwam afgelopen week nog bij dat Rick Zoetman de ziekte van pfeiffer heeft en dat Pim Kolthof (hele 
week ziek geweest) en Stijn Lassche (rib kneuzing) vrijdag nog moesten afhaken. In verband met de 
dunne bezetting is besloten om Rick te laten beginnen en te kijken hoe lang hij het vol zou houden. 
Achteraf een verstandige keuze, want Rick speelde een erg sterke wedstrijd en maakte de 70 
minuten vol. 
  
Door de afwezigheid van bovengenoemd viertal moest er gebruik worden gemaakt van D-spelers en 
werd besloten om Thijs Bentvelsen, Jesse Hinnen en Bram Klein Poelhuis bij de wedstrijdselectie te 
halen. 

Opstelling BSC Unisson C1: 
1. Luuk van Ham, 5. Robin Winters, 3. Rick Zoetman, 6. Max van de Loo, 7. Hugo Kooy, 15. Pim 
Bijmold, 2. Sten ter Stal, 16. Matthijs Nagel, 11. Luc Nibbelink, 9. Nick Asveld en 14. Brian Jongejeugd 
  
Wissels: 4. Thijs Bentvelsen, 8. Bram Klein Poelhuis en 10. Jesse Hinnen 
  
De afspraken waren duidelijk. De tegenstander op eigen helft laten voetballen en vervolgens vanaf 
de middenlijn volle bak druk zetten op de bal. De beginfase van de wedstrijd waren de jongens van 
Arjan Wissink en Egbert Roossink een stuk feller en dit resulteerde in een licht veldoverwicht. Na 8 
minuten spelen krijgt Nick de uitgelezen kans om BSC Unisson C1 op voorsprong te schieten, maar 
nadat hij de keeper was gepasseerd kon hij de bal niet binnenschuiven met zijn (mindere) 
linkerbeen.  
Door deze mogelijkheid was Achilles ook wakker geschud en kwam beter in de wedstrijd en dit 
resulteerde na een kwartier voetballen in een grote kans voor de rechterspits van onze opponent. De 
linksbuiten haalde de achterlijn en schoof de bal keurig voor, maar de rechterspits wist het voor 
elkaar om de bal voor leeg doel aan de verkeerde kant van de paal te schieten. Nog geen twee 
minuten later was Achilles wederom dichtbij een voorsprong, maar het afstandschot van de 
middenvelder van Achilles werd knap door Luuk uit de hoek gedoken en ging via de paal over de 
achterlijn. 

Het overwicht van Achilles was van korte duur, want met veel werklust en duelkracht nam BSC 
Unisson het initiatief weer over en kwam op een verdiende 1-0 voorsprong. Nick won op het 
middenveld een duel en kon met bal richting de laatste linie van Achilles. Hij zette een goede één-
twee op met Luc Nibbelink en schoof de bal knap onder de keeper door. Kort na de 1-0 kreeg BSC 
Unisson C1 nog twee mogelijkheden op de 2-0, maar Sten ter Stal en Pim Bijmold wisten hun goede 
doorzetten niet te belonen met een doelpunt. Kort voor rust zette Achilles nog enkele malen aan, 
maar het centrale duo (Rick Zoetman en Max van de Loo) had alles goed georganiseerd staan en 
zodoende kwam Achilles niet in onze 16 meter. 



In de rust werd benadrukt dat de 1-0 tussenstand een fantastische uitgangspositie is voor de tweede 
helft, maar dat we bij Victoria'28 C2 met rust ook met 1-2 voor stonden en uiteindelijk met 5-4 
verloren. De jongens van de D1 mochten nog niet gelijk binnen de lijnen treden, maar mochten na de 
rust gaan warmlopen om vervolgens hun opwachting te mogen maken. 

Aan het begin van de tweede helft was het weer BSC Unisson C1 dat feller begon en de duels bleef 
winnen. Na 5 minuten in de tweede helft was het Sten die BSC Unisson C1 op een 2-0 kon zetten, 
maar zijn solo vanaf de middenlijn eindigde niet in een doelpunt. Vervolgens werden er bij BSC 
Unisson drie wissels doorgevoerd. Thijs Bentvelsen kwam binnen de lijnen voor Robin Winters, Bram 
Klein Poelhuis kwam Brian Jongejeugd vervangen en Jesse Hinnen kwam Matthijs Nagel 
aflossen. Alles leek erop dat BSC Unisson C1 voor een verrassing zou gaan zorgen deze middag, want 
Achilles liet de kop steeds meer zakken en wist geen openingen te vinden in de gesloten defensie van 
de Boekeloers. Dit leidde tevens tot agressie bij de tegenstander, want twintig minuten voor tijd 
maakte de rechtsback een grove charge met twee benen vooruit op Luc Nibbelink. De verdediger van 
Achilles mocht van geluk spreken dat de goed fluitende scheidsrechter Reinier Haak het bij een gele 
kaart hield. Desondanks had BSC Unisson C1 wel 10 minuten een overtal situatie. 

Deze tien minuten ging BSC Unisson dan ook nadrukkelijk op zoek naar de 2-0 en die kwam er 
uiteindelijk ook. De laatste man van Achilles dacht Nick eenvoudig uit te kunnen kappen, maar 
verloor de bal aan Nick die alleen richting de goal kon en met een mooie krul de bal om de keeper 
heen in de bovenhoek plaatste, 2-0 !!!  Met een slotoffensief probeerde Achilles nog een resultaat te 
halen, maar de defensie hield zich goed staande. Twee minuten voor tijd kwam Achilles toch nog 
terug tot 2-1. In een scrimage voor de goal van Luuk van Ham werd de bal  buiten bereik in de korte 
hoek geschoten. Het werd toch nog even billen knijpen, maar na 72 minuten maakt Reinier Haak een 
eind aan de wedstrijd en heeft BSC Unisson C1 de eerste drie punten in de competitie te pakken. 

Met in gedachten dat er vier vaste krachten niet konden spelen is deze overwinning des te knapper. 
Als beloning hebben de jongens dan ook van Arjan en Egbert een consumptie gekregen! Volgende 
week komt koploper EMOS C1 (6 wedstrijden 18 punten) op de Zweede op bezoek. Als er wederom 
veel supporters aanwezig zijn en de jongens net zoveel strijd leveren als tegen Achilles C1 kunnen wij 
het EMOS C1 nog heel moeilijk gaan maken. 

Tot zaterdag 15 november 14:00 op De Zweede. 

 


