
09-05-17 BSC Unisson J015-1G verliest van Sp. Eibergen J015-2 

Afgelopen zaterdag hebben we de uitwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten uit Eibergen 

gespeeld. Onder toezicht van de geblesseerde spelers: Joep, Marten, Bente, Julian en 

Jesse, die overigens werden vervangen door Stan, Sem en Guus van de 013-1, werd er om 

kwart voor 12 afgetrapt. 

 

Opstelling : 

Doelman: Daan  

Defensie: Guus, Merijn, Thijs en Florian  

Middenveld: Sem, Aukje en Sven 

Aanval: Mats©, Pelle en Bram 

Wissel: Stan 

 

Op papier een gelijkopgaande wedstrijd. En ondanks de vele blessures had de begeleiding 

het volste vertrouwen in de spelers die het moesten gaan doen vandaag.  

We waren nog maar net begonnen toen Bram al een vrije doortocht naar het vijandige doel 

werd geboden. Helaas schok hij zelf ook van de aan hem geboden mogelijkheid waardoor 

zijn inzet helaas niet in het net verdween maar via de keeper over de achterlijn stuiterde. Uit 

de daaropvolgende corner werden we niet gevaarlijk. 

In de verdere beginfase wisten beide teams niet te imponeren wat leidde tot veel duels, en 

balverlies op het middenveld. De jongens uit Eibergen wisten naarmate de eerste helft 

vorderde toch een veldoverwicht te creëren en dit resulteerde in een aantal doelpogingen. 

Een vrije bal leidde uiteindelijk tot een 1-0 achterstand. De spits uit Eibergen nam de vrije 

bal vlekkeloos en schoot heb onberispelijk achter Daan. Enkele minuten later was het uit 

een goed lopende aanval direct weer raak 2-0! De kopjes bij onze jongens gingen 

langzaamaan steeds meer hangen en het vertrouwen in een goed resultaat was ver te 

zoeken. Nadat de spits uit Eibergen de lat had geraakt wisten ook wij weer iets gevaarlijker 

te worden. Waar Sven bij zijn eerste poging uit een voorzet van Bram de paal nog raakte, 

was het bij zijn 2de poging uit wederom een voorzet van Bram wel raak. 2-1. Op slag van 

rust kregen we vrij onverwacht toch de 3-1 nog tegen waardoor we toch enigszins 

teleurgesteld de kleedkamer opzochten. 

  

In de rust werd Sem gewisseld voor Stan. Dit om meer lengte het veld in te brengen.  

In de 2de helft een beter BSC Unisson. De tegenstander werd veelal teruggedrukt naar de 

eigen 16. Langs de kant was goed voelbaar dat er nog vertrouwen was in een goede afloop. 

Toch moest er gewaakt worden voor de snelle counter zoals die in de 1ste helft al een 

aantal keren succesvol werd uitgevoerd. Ondanks het veel beter veldspel wisten we helaas 

maar weinig kansen te creëren Sven en Pelle wisten niet voldoende kracht mee te geven 

aan hun inzet, Bram zag een tweetal pogingen respectievelijk naast en over gaan en Mats 

zag een prachtige knal uit de kruising gedoken worden. Pelle wist nog wel te scoren maar 

helaas deed hij dit vanuit buitenspelpositie. Aan de andere kant moest Daan ook nog een 

aantal resoluut optreden bij doelpogingen van de tegenstander. Dit betekende dat er een in 

onze ogen niet geheel terechte 3-1 nederlaag werd geleden. 

 

Aankomende dinsdag spelen we om 1830 de thuiswedstrijd tegen de jongens uit Beckum. 

Tot dan! 

 

 


