
BSC Unisson C1speelt gelijk tegen SV Delden C1 

12-03-16 BSC Unisson C1 – Delden C1 

Op zaterdag 12 maart moesten de jongens van Arjan Wissink en Egbert Roossink 
aantreden op De Zweede tegen SV Delden C1. In de voorbereiding werd er een 
oefenwedstrijd tegen Delden met 3-2 verloren en op 26 oktober 2015 werd de 
uitwedstrijd bij Delden voor de competitie met 1-2 gewonnen. We wisten dus vooraf 
dat we moesten voetballen tegen een team dat gelijkwaardig aan ons is. 

Het was vooraf met de opstelling wel even puzzelen. Jesse Hinnen komt door een 
knieblessure de rest van het seizoen niet meer in actie en Pelle Wermer had last van 
de rug. Daarnaast zat de C2 ook krap in de spelers waardoor Florian eerst met de C2 
heeft meegespeeld. We hadden nog 11 spelers over en Aukje en Florian zijn gelijk na 
de wedstrijd van de C2 naar De Zweede gekomen om op deze manier nog twee wissels 
te hebben. 

Opstelling BSC Unisson: 
1. Luuk van Ham, 2. Julian Voogsgeerd, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 5. 
Merijn Snippert, 9. Ewald Koetse, 10. Marten Schartman, 8. Stijn Lassche, 7. Bram 
Klein Poelhuis, 14. Sven Oude Groen en 11. Mats Klein Poelhuis 

Wissels: 6. Aukje Bentvelsen en 12. Florian Busscher 

BSC Unisson was in de beginfase van de wedstrijd de bovenliggende partij en ging 
gelijk op zoek naar het vijandelijk doel. In het eerste kwartier kwamen de Boekeloers 
echter niet verder dan een solo van Stijn Lassche die in de 16 meter strandde en een 
schot van Bram Klein Poelhuis dat nog net het vangnet raakte. Achterin had BSC 
Unisson C1 alles onder controle en leek er geen vuiltje aan de lucht. Toch waren het 
de gasten die op voorsprong kwamen. Op het middenveld werd knullig balverlies 
geleden en de grote middenvelder van Delden C1 stormde met grote passen op het 
doel van Luuk af en liet deze vervolgens kansloos (0-1). BSC Unisson haalde na deze 
openingstreffer niet meer het niveau van het eerste kwartier en begon steeds slapper 
te spelen. Ook Delden speelde niet groots waardoor het een "saaie" wedstrijd begon te 
worden. Hier moesten we in de rust wat aan doen. 

In de rust werden Aukje en Florian in de ploeg gebracht voor Julian en Sven. 
Daarnaast werd er besloten om 3-3-4 te gaan spelen, zodat iedere speler een eigen 
directe tegenstander heeft en dus genoodzaakt is tot het uiterste te gaan. Daarnaast 
komt er op deze manier meer druk naar voren. 

Binnen een minuut na rust ligt de gelijkmaker in het net. Een eerste inzet van de 
Boekeloërs wordt nog gekeerd, maar de bal komt wel aan de zijkant bij Bram Klein 
Poelhuis voor de voeten. Bram geeft op zijn beurt een voorzet op maat op zijn 
broertje, Mats Klein Poelhuis, die op zijn beurt de bal keurig binnen knikt. Delden C1 
is helemaal in paniek en heeft geen flauw idee in welke opstelling wij in de tweede 
helft aantreden. Zowel de spelers als de begeleiding is zoekende en zodoende kan BSC 
Unisson C1 aanval na aanval op zetten, omdat de vrije man nu wel heel gemakkelijk 



gevonden wordt. Na 17 minuten spelen in de tweede helft komt de voorsprong er ook. 
Het is Mats Klein Poelhuis die vanaf de linkerkant naar binnenkomt en de bal met 
een mooie boog bij de tweede paal neerlegt. Bram Klein Poelhuis komt inlopen en 
met een verwoestend schot in de kruising zet hij BSC Unisson C1 op een 2-1 
voorsprong. 

BSC Unisson krijgt hierna ook nog kansen op de 3-1, maar vergeet zichzelf te belonen. 
Als je dan zelf niet scoort dan doet de tegenstander het wel. Een schot van 40 meter 
valt bovenop de lat en de spits van Delden is er als eerste bij om de gelijkmaker 
binnen te schieten. Na deze gelijkmaker is zichtbaar dat beide ploegen veel energie in 
de wedstrijd hebben gelegd en te weinig energie over hebben om nog voor de 
overwinning te kunnen gaan. 

Over de hele wedstrijd gezien is deze uitslag een goede afspiegeling van de wedstrijd. 
De eerste helft was Delden C1 de betere ploeg en de tweede helft had BSC Unisson C1 
het initiatief. Volgende week spelen we de lastige uitwedstrijd bij Bon Boys C2. In 
Haaksbergen wordt er om 11.30 uur afgetrapt. Alle support is natuurlijk weer van 
harte welkom! 

Tekst: Arjan Wissink 

 


