
 

13-02-16 Achilles '12 C2 - BSC Unisson C1, eindstand 5-3 (4-1) 

Afgelopen zaterdag heeft ons C1 elftal zijn 1ste uitcompetitiewedstrijd van 2016 gespeeld. Zonder de 
geblesseerde Marten Schartman werd er om 12.30 afgetrapt tegen Achilles’12 uit Hengelo. Eerder dit 
seizoen werd de thuiswedstrijd met 3-2 gewonnen. 

Na een goede warming-up en een opbeurende peptalk van trainer Arjan Wissink, begonnen we vol 
goede moed aan de wedstrijd. Echter was het vanaf de beginfase aan beide zijden heel ongeorganiseerd 
en werd er door beide teams veelvuldig simpel balverlies geleden. Dit leidde in de 1ste 10 minuten tot 
weinig gevaar aan beide zijden. 

Na een klein kwartier was het raak voor Achilles. Een perfect uitgevoerde aanval over de rechterkant 
werd na goed positiespel vakkundig afgerond 1-0. Vanaf de kant werd toen gedacht dat onze jongens 
wel wakker waren geschut. Niets was minder waar. De organisatorische wanorde werd alleen maar 
groter en het leek wel of de jongens voor het eerst met elkaar op het veld stonden. Uiteindelijk leidde 
dit via een corner al vlot in een 2-0 achterstand. 

Aan de kant konden we niets anders dan het schouwspel met lede ogen toezien. Stijn wist vlak na de 2-
0 na een prachtige actie over links, de keeper uit te spelen en de bal over de doellijn te dribbelen. Een 
klein glimpje zonlicht kwam uit de donkere hemel. 

Deze was echter snel weer verdwenen want door miscommunicatie in de achterhoede werd het nog 
voor rust 3-1 en zelfs 4-1. 

Na een zeer sterke voorbereiding gedraaid te hebben was het getoonde spel in de 1 ste helft van een 
duidelijk lager niveau. Na een paar felle, teleurgestelde maar ook bemoedigende woorden door de 
trainer werd er van de jongens geëist dat er de 2de helft uit een ander vaatje zou worden getapt. 

We gingen 1 op 1 spelen en ieder was verantwoordelijk voor zijn eigen man. 

Er werd veel strijd geleefd veel druk naar voren uitgeoefend. Dit betekende dat Achilles in de 
omschakeling met regelmaat gevaarlijk kon worden. 

Dit resulteerde tien minuten na rust in een goeie aanval waar uiteindelijk de 5-1 uit kwam. 

Toch lieten onze jongens het er niet bij zitten en deden ze er alles aan om toch nog iets van deze 
middag te maken. Pelle en Ewald wisten de eer nog een beetje te redden door allebei nog een keer te 
scoren. 3-5. 5 minuten voor tijd wist diezelfde Pelle een grote kans helaas niet met zijn zwakke 
linkerbeen tot een doelpunt te promoveren waardoor de voorsprong van Achilles niet meer in gevaar 
kwam en zo de overwinning pakte. 

Ondanks dat het veldspel vandaag onder de maat was, wat natuurlijk een keer kan gebeuren, hebben 
de jongens in de 2de helft laten zien dat je door strijd te leveren toch nog een behoorlijk resultaat kunt 
boeken. Laten we hopen dat die strijd aankomende zaterdag in de thuiswedstrijd tegen TVO C1 (13.00) 
ook 70 minuten getoond kan worden. Dan komt dat veldspel vanzelf goed! 

Met vriendelijke groeten, 
Een hoopvolle leider. 

 


