
09-05-16 BSC Unisson A1 ondanks nederlaag toch door op jubileum toernooi EMOS 

  

Voetbalvereniging EMOS bestaat dit jaar 100 jaar en heeft daarom een toernooi voor A en B teams 

opgezet dat van 9 t/m 26 mei duurt. Er nemen enkel teams uit Enschede mee en zodoende wordt het 

ook wel het kampioenschap van Enschede voor A en B junioren genoemd. Op maandag waren de 

eerste drie wedstrijden en BSC Unisson A1 moest het opnemen tegen gastheer EMOS A1. Afgelopen 

zaterdag was de laatste competitiewedstrijd tegen datzelfde EMOS en werd er met 7-0 verloren. We 

konden onze borst dus natmaken. Helemaal met het gegeven dat we vandaag verre van 

compleet waren door blessures, een schorsing en jongens die moesten werken. Om wel met een 

volledig team deel te kunnen nemen aan dit toernooi waren Rick Zoetman, Sjaak Pastoor, Julian 

Weber en Luc Nibbelink van de B1 bereid bevonden om vandaag aan te sluiten. Daarnaast was 

trainer Herwin verhinderd, omdat hij de meiden van BWO moest trainen die nog in de race zijn om 

de beker te winnen. Op verzoek van de spelers heeft ondergetekende vandaag de begeleiding op zich 

genomen. 

 

Opstelling BSC Unisson A1: 

1. Jesse te Koppele, 2. Laurens Kooy, 3. Sjors Roescher, 4. Jasper Tiemens, 5 Joost Aalpol, 6. Huub 

Hassink, 10. Lennart Weber, 8. Michel Tieberink (c), 7. Julian Weber, 9. Tom Kolthof en 11. Luc 

Nibbelink 

  

Wissels: 14. Rick Zoetman en 16. Sjaak Pastoor 

  

BSC Unisson A1 kwam goed uit de startblokken en werd in de eerste vijf minuten twee keer over 

gevaarlijk via Julian Weber. De defensie van EMOS A1 wisten Julian wel af te stoppen, maar hadden 

hier twee keer over een overtreding voor nodig. De vrije trappen leverden echter niet het gewenste 

resultaat op en werden door de opponent eenvoudig uitverdedigd. De eerste de beste aanval van 

EMOS A1 leverde in de 12de minuut gelijk een doelpunt op. De rechtshalf stoomde aan de 

rechterkant op en ging een één-tweetje met de spits aan die de bal met de hak weer mee gaf aan de 

rechtshalf. Deze stond alleen voor Jesse en schoof de bal in de lange hoek, 1-0. Vanaf de kant werd 

gestimuleerd om de kop omhoog te houden en door te gaan, want we waren absoluut niet de 

mindere. Na vijfentwintig minuten moeten we de 1-1 maken als Huub met een mooie passes Luc 

Nibbelink alleen voor de keeper zet. Deze weet deze kans echter niet te verzilveren en zodoende 

blijft de achterstand op het scorebord staan. EMOS A1 krijgt vervolgens binnen tien minuten twee 

kansen door persoonlijke fouten van BSC Unisson en maakt hier dankbaar gebruik van (3-0). Gelukkig 

weten we in de 44ste minuut nog een aansluitingstreffer te maken als een afgeslagen cornerbal van 

Michel door Huub opnieuw wordt ingebracht en deze voor de voeten van Tom Kolthof valt. Tom 

draait goed weg bij zijn directe tegenstander en schuift de bal onderin de hoek, 3-1.  

 

In de rust kwamen Rick Zoetman en Sjaak Pastoor in de ploeg voor Luc Nibbelink en Tom Kolthof. 

Sjaak kwam op de linksbuiten plaats voor Luc en Rick kwam als voorstopper in het veld. Sjors die de 

eerste helft als voorstopper speelde werd de tweede helft gebruikt als spits. Na de 3-0 werd al 

besloten om Jasper naar het middenveld te zetten en Huub op de laatste man positie te zetten. 

Verder werd in de rust benadrukt dat we ballen veel strakker en geconcentreerder moeten inspelen 

op zo'n droog veld en de omschakeling van balbezit naar balverlies ondermaats is. 

  



In de tweede helft was er een heel ander BSC Unisson A1 te zien. Er werd druk naar voren gezet en 

de eerste kansen kwamen al snel. Het is Rick Zoetman die de bal goed veroverd en een mooie 

steekpasses op Sjors Roescher geeft. Die wil de bal afkappen, maar zijn standbeen wordt door de 

inglijdende centrumverdediger meegenomen en de scheidsrechter kon niet anders dan een 

strafschop toekennen aan BSC Unisson A1. Huub Hassink ging achter de bal staan en schoot de bal 

feilloos in, ondanks de keeper er een hele show van maakte om Huub uit zijn concentratie te halen 

(3-2). BSC Unisson ging op jacht naar de gelijkmaker en alles leek erop dat deze wel zou vallen. Eerst 

is het Sjors die zijn inzet door de keeper gepareerd ziet worden. Vervolgens is het Julian die de bal 

over de keeper wipt, maar ook over het doel en daarna ziet Sjaak een voorzet op de buitenkant van 

de paal belanden. De voetbalregel is dan als volgt, "als je zelf niet scoort dan doet de tegenstander 

het wel."  Na de opgelegde kansen voor ons was het EMOS A1 die twee keer gevaarlijk konden 

counteren. Eerst wordt de bal breed gelegd en voor leeg doel naast geschoten en vervolgens is het 

de laatste man die in een counter de combinatie aangaat met twee ploeggenoten en alleen voor 

Jesse verschijnt en de bal in het doel werkt (4-2). BSC Unisson A1 geeft de moed nog niet op en gaat 

gelijk weer op zoek naar de aansluitingstreffer en deze valt tien minuten voor het eind als Julian zijn 

tweede kans van de wedstrijd creëert door goed door te gaan. Hij komt vanaf de rechterkant en 

schiet de bal richting de lange hoek. De (show)keeper ziet er niet goed uit bij deze inzet, want de bal 

stuitert over hem heen het doel in (4-3). Om de gelijkmaker nog te forceren wordt Huub weer 

doorgeschoven naar het middenveld en wordt Lennart bij in de spits gezet. In de 91ste minuut lijkt 

de gelijkmaker nog te vallen als Julian vanaf links naar binnenkomt en de bal naar de lange hoek 

krult. Zijn inzet belandt jammer genoeg op de paal en zodoende moeten de jongens uit Boekelo 

genoegen nemen met een 4-3 nederlaag. Op basis van het wedstrijdbeeld was een gelijkspel een 

betere afspiegeling van de wedstrijd geweest. 

 

Na afloop kregen alle spelers van de toernooiorganisatie een consumptiebon en mocht 

ondergetekende zich nog melden in de bestuurskamer voor de loting. Van de drie verliezers was er 

namelijk één team wat toch ingeloot werd voor de volgende rond om zo in de tweede ronde 8 teams 

over te houden. Er waren drie balletjes en drie begeleiders (Achilles Enschede, Rigtersbleek en BSC 

Unisson). Een ieder mocht een balletje pakken en in één van de drie balletjes zat een briefje met 

daarop de tekst: "ingeloot." Ondergetekende mocht als eerste een balletje bemachtigen en ondanks 

de balletjes geen temperatuur verschil hadden, werd toch het juiste balletje gepakt. Op donderdag 

19 mei neemt BSC Unisson A1 het in de kwartfinale op tegen de winnaar tussen Sportlust Glanerbrug 

A1 en Sportclub Enschede A1. 

  

Een ieder die op die avond niets te doen heeft is van harte welkom om te komen kijken op het 

complex van EMOS. Er zal om 19:00 worden afgetrapt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Arjan Wissink 

 

 

  

 


