
BSC Unisson C1 – LSV C1, eindstand 1-10 (0-6) 11-09-2014 

C1 verliest vooruitgespeeld competitieduel met dubbele cijfers 

LSV was de tegenstander die voor de eerste speelronde op het programma stond voor 
de C1 van BSC Unisson. De gasten uit Lonneker hadden echter op zaterdag 13 
september niet voldoende spelers en begeleiding en daarom is BSC Unisson C1 ermee 
akkoord gegaan om de wedstrijd twee dagen eerder te spelen op donderdag 11 
september. 

Om 18:00 moesten de jongens aanwezig zijn op de Zweede om zich in alle rust voor te 
kunnen bereiden op de wedstrijd. Vooraf wisten we al dat het een zware wedstrijd zou 
gaan worden gezien de wedstrijden die we hebben gespeeld in de voorbereiding en de 
confrontaties met de mannen uit Lonneker in de voorgaande seizoenen. Het feit dat 
Stijn Lassche te laat kwam, Rick Zoetman net terug is van een blessure en Pim 
Bijmold nog in de lappenmand zit maakte de kans op een goed resultaat niet groter. 

Opstelling BSC Unisson C1: 

1. Luuk van Ham, 5. Robin Winters, 4. Pim Kolthof, 2. Sten ter Stal, 12 Lucian Guchelaar, 6. Max van de Loo, 10. 

Coen Swidde, 11. Luc Nibbelink, 7. Hugo Kooy, 9. Nick Asveld en 14. Brian Jongejeugd; Wissels: 3. Rick Zoetman 

en 8. Stijn Lassche  

Voor de wedstrijd is nog aangegeven de linies kort op elkaar te houden, maar dit werd 
in de beginfase totaal niet uitgevoerd. LSV, dat op alle fronten verder was dan wij, 
maakte hier dan ook dankbaar gebruik van. Aan onze kant werden er te veel onnodige 
en cruciale fouten gemaakt en LSV maakte deze op zeer effectieve en soms zeer fraaie 
wijze af. Dit resulteerde in een 0-5 stand na twintig minuten spelen met enkel 
eenrichingsverkeer. In het vervolg van de eerste helft wisten wij ook enkele keren 
gevaarlijk te worden door een vrije trap van Pim en speldenprikken van Hugo en 
Nick. De grootste storm was voorbij, maar toch wist LSV C1 net voor rust nog de 0-6 
aan te tekenen. 

In de rust werden de afspraken nogmaals herhaald en werd de motivatie, 
concentratie en werklust besproken om in de tweede helft anders voor de dag te 
komen. Overigens kwamen Rick Zoetman en Stijn Lassche binnen de lijnen voor 
Robin Winters en Brian Jongejeugd.  
 
We kwamen na de rust goed uit de start blokken en speelden ook meer op de helft van 
de tegenstander dan zij op die van ons, maar desondanks wist LSV weer het net te 
vinden door een counter keurig af te ronden, 0-7. Vanaf dat moment werd er in en 
naast het veld enkel nog maar over 0-10 gesproken. Onze jongens bleven echter 
positief, maar kwamen balbehandelingssnelheid te kort om net die laatste bal te 
geven om iemand alleen voor de goal te zetten. Deze was er bij de tegenstander wel en 
hierdoor liepen zij uit naar een 0-10 voorsprong. Gelukkig wist Nick 5 minuten voor 
tijd de 1-10 nog aan te tekenen.  
 
Dat BSC Unisson C1 geen aanspraak zal gaan maken op het kampioenschap in de 
tweede klasse was de begeleiding al lang duidelijk, maar als dit een voorbode is voor 
de rest van het seizoen zullen er nog vele zware dobbers volgen. Gezien de positieve 



instelling en de wil om beter te worden en resultaat te boeken hebben wij echter nog 
steeds vertrouwen in een mooi seizoen waarin we ongetwijfeld nog de nodige punten 
gaan pakken 

 


