
Vosseveld 1 - BSC Unisson 1, eindstand 2-4 (1-1) 10-08-2014 

Afgelopen zondag heeft het 1ste elftal alweer haar 2de wedstrijd in de voorbereiding op 
het nieuwe voetbalseizoen gespeeld. In en tegen Vosseveld 1(Zondag 4de klasse C) won 
het team van trainer Stefan Sogtoen uiteindelijk verdient met 2-4, ondanks de tot 13 
man gedecimeerde selectie vanwege last-minute klessures, griepjes en vakanties. 

Opstelling: 

Keeper: Tom Gremmen. 

Verdediging: Martijn Nijhuis, Mark Molendijk, Michel Schipper(c), en Frank Mosman. 

Middenveld: Robert Roossink, Nick ten Cate en Ruben Westerink. 

Aanval: Egbert Roossink, Gerben Prins en Jordi Brinkman(A1) 

 

Wissels: Toby Kamp en Jeffrey Nijhuis 

Na een voorzichtige openingsfase waarin beide teams de kat uit de boomkeken, was 
de 1ste grote kans van de wedstrijd voor onze jongens. Laatste man Michel stuurde met 
een lange bal rechtsbuiten Douwe de diepte in die op zijn beurt de linksback te vlug af 
was. De voorzet die daarop volgde belandde door een overstapje van Ruben bij de 
2de paal, maar helaas kon Gerben zijn voet niet tegen de bal zetten waardoor de 0-1 
nog niet kon worden aangetekend. Hierna golfde het spel op en neer. Vosseveld 
probeerde door van achteruit op te bouwen het spel te maken, maar werd telkens op 
het middenveld goed opgevangen waardoor men genoodzaakt was vaak de lange bal 
te spelen. Onze jongens controleerden en konden regelmatig snel uitbreken wanneer 
er een interceptie plaatsvond op het middenveld. Helaas was de hierop volgende 
beslissende pass steeds achter de man of werd er te vroeg/te laat afgelegd. 

Na een gelijkopgaande eerste 25 minuten, waarbij het balbezit veelal voor Vosseveld 
en de kansen voor onze jongens waren, was het uiteindelijk de mid-mid van de 
thuisploeg die met een zondagsschot keeper Tom verraste en zo de 1-0 kon 
aantekenen. Onze jongens lieten zich hierdoor niet van de wijs brengen en bleven 
vanuit de organisatie voetballen. Een perfecte steekbal leidde uiteindelijk 5 minuten 
voor rust tot de 1-1. Jordi legde met zijn verfijnde linkerbeen vanaf links de bal 
precies tussen de verdediging en de keeper, waarop gelegenheidsmid-mid Ruben de 
bal vakkundig langs de keeper werkte. Dit was tevens de ruststand. 

Interessant om te vermelden is dat middenvelder Nick had aangegeven dat hij wilde 
wisselen, maar door een blessure van Martijn verder moest, wat uiteindelijk zeer 
positief uit zou pakken voor BSC Unisson. Verder kwam Toby Kamp als vervanger in 
het veld voor Martijn en Jeffrey verving Tom als sluitpost. 

In de 2de helft was er nog maar 1 team dat aanspraak maakte op de overwinning, de 
mannen uit Vosseveld hadden klaarblijkelijk al een groot deel van de energievoorraad 
verbruikt en kwam er niet meer aan te pas. Binnen 5 minuten kregen onze jongens 
legio mogelijkheden. Zo werd een afstandschot van Nick gepareerd en uit de 
daaropvolgende corner schoot Gerben de bal met een halve volley richting de hoek en 
werd van de lijn gewerkt door een Vosseveldse verdediger. Hier kwam wederom een 
corner uit en dit leverde een grote kopkans voor Gerben op die ook weer goed werd 
gepareerd door de keeper. Een minuut later onderschepte Gerben een slechte bal 



waarop de keeper de bal nog net kon onderscheppen, hierbij had hij wel een handje 
nodig, de bal kwam voor de voeten voor Douwe die vanaf 20 meter de bal binnen 
schoot. Helaas had de scheidsrechter al gevloten voor een handsbal waardoor de goal 
niet doorging en een vrije bal volgde.  

Uiteindelijk was het Nick die met een heerlijk geplaatst schot na 60 minuten de 1-2 
liet noteren. Helaas konden onze jongens niet lang van de voorsprong genieten, na 
een goede aanval aan de zijde van Vosseveld, restte een corner. Deze werd 
weggewerkt door de defensie, de afgeslagen bal werd opnieuw de 16 in gewerkt 
waarop de aanvoerder de bal bij de 2de paal vrij kon binnenkoppen, 2-2. Kopjes 
omhoog en toch op zoek naar de 2-3. En deze kwam er. Terwijl buitenspeler Jordi zijn 
directe tegenstander een nachtmerrie bezorgde door voortdurend diep te gaan aan de 
zijlijn, was het Nick die met een heerlijk afstandschot de 2-3 liet noteren. (Volgens 
insiders was dit niet helemaal de bedoeling). Blijkbaar was Nick nog niet tevreden 
over de uitslag want vlak voor tijd besloot hij nog een keer af te vuren op het 
vijandelijke doel, een subliem schot spatte op de kruising uiteen. De nodige oehhs en 
aahhs waren goed hoorbaar. De bal kwam terug het speelveld in, waarna Douwe de 
bal koel de andere hoek inschoot en zo voor de 2-4 zorgde. Over en uit!! 

Een zeer verdiende overwinning, tegen een sportieve en ook technische behoorlijke 
tegenstander. Uiteindelijk een mooi resultaat voor het team van Stefan Sogtoen. 

 


