
BSC Unisson C1 speelt 1ste competitiewedstrijd gelijk tegen Neo C3 

12-09-15 BSC Unisson C1 – Neo C1, eindstand 2-2 (2-0) 

Na een voorbereiding met wisselende resultaten heeft BSC Unisson C1afgelopen zaterdag eindelijk de 
1ste competitiewedstrijd van het seizoen 2015/2016 gespeeld. Op ‘De Zweede’ werd er, onder leiding 
van scheidsrechter Ansink om 13.00 afgetrapt tegen Neo C3. 

Vanaf het begin was duidelijk dat beide teams technisch goed in elkaar staken. Dit leidde in de beginfase 
tot een felle strijd op het middenveld. Voornamelijk Ewald en Stijn konden met hun snelheid en extra 
kilo’s/centimeters het verschil maken. Dit leidde tot een licht veldoverwicht in ons voordeel. Nadat we 
via de zijkanten al een aantal keren heel gevaarlijk wisten te worden, was het uiteindelijk Stijn die een 
individuele actie door het hart van de Neo-defensie wist te bekronen met een doelpunt, 1-0. Ook na de 
1-0 waren onze jongens de iets betere ploeg. Neo kon hier vooral aanvallend weinig tegenover zetten. 
Het was Ewald, die een perfecte bal van Pelle goed meenam en de keeper kansloos liet, 2-0. Na de 2-0 
bleven we goed voetbal, maar ging het tempo iets omlaag wat Neo de benodigde adem verschafte. 

De 2de helft was totaal anders dan de 1ste helft. Binnen 10 seconden na rust wist Neo de stand terug te 
brengen naar 2-1. Geen moment in de 2de helft haalden onze jongens het niveau van de 1ste helft. We 
waren niet bij machte om de bloedfanatieke tegenstander onze wil op te leggen. Dit leidde tien minuten 
voor tijd tot de op dat moment terechte 2-2. Na deze gelijkmaker wisten we nog wel een aantal 
mogelijkheden te creëren om de 3-2 te maken maar het net werd niet meer gevonden. Neo kreeg in de 
allerlaatste minuut nog een gigantische kans om 3 punten mee te nemen naar Borne maar de 
linksbuiten zag zijn inzet, op 3 meter van de goal, hoog over gaan. 

Al met al een terechte uitslag. Volgende week spelen we de uitwedstrijd bij Atc’65 C4. 


