
BSC Unisson C1 sluit seizoen af met onnodige nederlaag 

12-05-16 Neo C3 - BSC UNisson C1, eindstand 2-1 (0-1) 

BSC Unisson C1 speelde donderdag 12 mei de wedstrijd van zaterdag 7 mei, want in 
de meivakantie waren veel jongens op vakantie en Jesse Hinnen is langdurig 
geblesseerd. De tegenstander in de laatste competitiewedstrijd was NEO C3. Deze 
tegenstander was bij de aftrap van de competitie ook al onze opponent. Destijds 
eindigde de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel na een 2-0 ruststand in ons voordeel. We 
moesten al om 18:30 spelen en daarom moest een ieder om 17:15 aanwezig zijn op De 
Zweede. Aangekomen in Borne even snel omkleden, een korte wedstrijdbespreking 
en vervolgens de warming-up. 

Opstelling BSC Unisson C1: 1. Luuk van Ham, 2. Julian Voogsgeerd, 3. Thijs 
Bentvelsen, 4. Joep Timmers, 5. Merijn Snippert, 12. Florian Busscher, 10. Marten 
Schartman, 8. Stijn Lassche, 7. Bram Klein Poelhuis, 14. Sven Oude Groen en 11. 
Mats Klein Poelhuis   Wissels: 9. Ewals Koetse en 15. Pelle Wermer 

Vanaf het begin was zichtbaar dat NEO C3 een ploeg is die graag op balbezit speelt en 
weinig risico in het spel legt. Ze speelden de bal achterin veelvuldig rond en kwamen 
niet verder dan 10 meter over de middenlijn, doordat de verdediging goed stond 
opgesteld. Het enige gevaar kwam van de snelle rechtsbuiten, maar Merijn stond 
goed opgesteld en de zeldzame keren dat die af werd getroefd was laatste man Joep 
Timmers er om de rugdekking te verzorgen. Het duurde tot de 23ste minuut voor de 
eerste grote kans werd gecreëerd. Bram zet met een mooie steekpasses Mats alleen 
voor de keeper, maar die werd afgevlagd door de grensrechter van NEO. Drie 
minuten later was er identieke situatie en wederom mocht Mats alleen op de goal af, 
nu was duidelijk zichtbaar dat hij er achter weg kwam, en kon er dus niet gevlagd 
worden. De keeper van NEO twijfelde, maar ipv de keeper te omspelen schoot Mats 
op de knieën van de doelman. In de 35ste minuut is het dan wel raak als Bram aan 
de rechterkant de achterlijn haalt en de bal op de tweede paal voorzet. Zijn broertje 
(Mats) schuift de bal met een mooie voetbeweging tegendraads in (0-1). 

In de rust werd er op gehamerd dat we het veld breder moeten houden met 
balbezit, er meer beweging zonder bal moet zijn, er te weinig gecoacht wordt en we 
vaker in de bal moeten komen in plaats van alleen de diepte te vragen. Verder werd er 
in de rust één wissel toegepast. Stijn bleef aan de kant en voor hem kwam Ewald 
binnen de lijnen. 

Vol goede moed gingen we de tweede helft in, maar binnen vijf minuten stonden we 
met 2-1 achter. Voor de rust speelden we aardig en stond er een team binnen de 
lijnen. Om verbetering te zien in de tweede helft zijn er in de rust verbeterpunten 
aangehaald. Van alles was echter niets terug te zien en zo'n slechte fase als de eerste 
vijf minuten na rust hebben we het gehele seizoen niet gezien. In deze eerste vijf 
minuten na de rust kreeg NEO C3 vier opgelegde kansen. De snelle rechtsbuiten wist 
er hier twee van te benutten. Na de tweede tegentreffer probeerde een ieder elkaar op 
te peppen om de kopjes niet te laten hangen. Dit duurde even, maar kansen werden 
niet meer wegegeven tot aan de drinkpauze 17,5 minuten voor tijd. 



Tijdens deze drinkpauze werd er aangegeven dat we 1 op 1 gaan spelen en Pelle in 
werd gebracht voor Sven. Ook de fase van de rust tot aan de drinkpauze werd nog 
even streng benadrukt! In de slotfase is BSC Unisson continu op de helft van NEO C3 
te vinden, maar NEO C3 staat met een "handbalverdediging" rond de 16 meter en 
heeft enkel de snelle rechtsbuiten nog in de voorhoede staan. Aan beide kanten zijn er 
nog kleine mogelijkheden te noteren, maar gescoord wordt er niet meer. 

Kortom, BSC Unisson C1 geeft deze wedstrijd binnen vijf minuten weg. Over de hele 
wedstrijd gezien was een gelijkspel op zijn plek geweest. Ondanks deze nederlaag 
eindigt BSC Unisson C1 dit seizoen op de zevende plek. Gezien de vele eerstejaars 
spelers biedt dit veel perspectief voor komend seizoen. Dit weekend zullen de spelers 
van de C1 op De Zweede te vinden zijn om loten te verkopen tijdens het B-
Jeugdtoernooi en over twee weken zal er nog een toernooi worden gespeeld bij sv 
Delden. In juni zal er vervolgens nog een wedstrijd tussen spelers en ouders 
plaatsvinden om het seizoen op een gepaste manier af te sluiten. 

Arjan Wissink 

 


