
Sparta E C2 - BSC Unisson C1, eindstand 1-1 (1-0) 

13-12-14 

Op voorhand was al duidelijk dat BSC Unisson C1 een zwaar jaar tegemoet zou gaan. 
Er moesten veel spelers over naar de B en er kwamen weinig spelers over uit de D. Dit 
resulteerde in een team met veel spelers die afgelopen seizoen in C2 hebben gespeeld. 
In het begin was duidelijk waarneembaar dat zij moesten wennen aan de grote stap 
van de 5de klasse naar de 2de klasse. Mede door een goede mentaliteit en een goede 
trainingsopkomst groeide de teamsfeer en heeft het team al grote stappen gemaakt. 
Dit wilden we vandaag dan ook bekronen met de derde overwinning van het seizoen. 
Sparta Enschede had tot dusver één punt minder gehaald dan BSC Unisson en had 
hier een wedstrijd meer voor nodig. Bij winst zouden we vier punten los komen te 
staan van de "degradatiezone." 
 
Sparta speelt haar thuiswedstrijden om 10.00 uur, dus dit betekende dat wij al om 
8.45 op De Zweede moesten verzamelen. Dit was blijkbaar lastig, want velen kwamen 
enkele minuten te laat. Het toppunt was de aanvoerder die door trainer 
Arjan Wissink wakker gebeld moest worden. Desondanks was dit nog niet het ergste, 
want vorig weekend waren wij vrij en hebben we 6! spelers uitgeleend aan de B2. Nu 
willen wij op deze vroege zaterdagochtend de pasjes pakken om te kunnen 
vertrekken, blijkt dat deze pasjes niet terug zijn gelegd. Na vele telefoontjes, zonder 
resultaat, is besloten om dan maar langs te gaan bij de trainer/leider van de B2. Na 
de ochtendwandeling met zijn hond, kregen we onze pasjes terug en konden wij 
gelukkig over alle spelers beschikken. 
  
Aangekomen bij Sparta Enschede opnieuw een tegenslag. De afspraak is dat de 
spelers verantwoordelijk zijn voor de spelerstas. Zij moeten er voor zorgen dat de 
spelerstas meegenomen wordt naar huis en de week erop weer in de kleedkamer 
staat. Diegene die de kledingtas thuis had was enkel fysiek aanwezig, want het duurde 
even voordat hij in de gaten had dat de tas nog bij hem thuis stond. De jongens 
hebben in trainingspak warm gelopen en 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd 
was de kleding ook gearriveerd. Snel omkleden en het veld op voor de pasjescontrole. 

 

Opstelling BSC Unisson C1:1. Luuk van Ham, 2. Sten ter Stal, 3. Rick Zoetman, 6. Max van de Loo, 5. Robin 

Winters, 10. Coen Swidde, 8. Stijn Lassche, 15. Pim Bijmold, 7. Hugo Kooy, 9. Nick Asveld en 11. Luc Nibbelink 

(c) Wissels: 5. Pim Kolthof en 16. Matthijs NagelAfwezig: 12. Lucian Guchelaar (volleybal) en 14. Brian 

Jongejeugd (blessure) 

  
En dan de wedstrijd. Ondanks alles wat ons al op de vroege ochtend was overkomen 
werd er wel om klokslag 10 uur afgetrapt. De opdracht was duidelijk. Zorgen dat de 
linies kort op elkaar blijven, op eigen helft de tegenstander geen cm ruimte geven en 
bij balbezit de bal in de ploeg houden en ballen in de voet spelen. In het begin van de 
wedstrijd is BSC Unisson C1 de bovenliggende partij en krijgt binnen 5 minuten twee 
goede mogelijkheden om op voorsprong te komen. Eerst is het Nick die de bal in de 
voeten krijgt gespeeld door de keeper van Sparta, maar door een verkeerde aanname 
de keeper de kans geeft om zijn fout te herstellen. Kort daarna is het Hugo Kooy die 
zich langs de laatste man wurmt, maar zijn schot uit de kruising getikt ziet worden. 



Daarna is het de beurt aan Sparta Enschede C2 dat steeds meer ruimte krijgt, doordat 
de jongens uit Boekelo er te gemakkelijk over gaan denken. Sparta krijgt overal op het 
veld de tijd om een bal aan te nemen. In deze fase wordt gelijk zichtbaar dat Sparta de 
beschikking heeft over een aantal hele leuke spelers, wanneer ze de ruimte krijgen om 
te voetballen. BSC Unisson C1 heeft echter het geluk dat het bij de spits van Sparta 
ontbreekt aan inzicht. Hij schiet tot twee keer toe een bal binnen, maar beide keren 
vanuit buitenspelpositie. Niet veel later wordt het dan toch 1-0 voor Sparta. Gezien 
het wedstrijdbeeld op dat moment volkomen verdient. Tot aan de rust veranderd en 
niets meer aan de stand. Enkel Coen Swidde heeft nog twee afstandschoten die 
eenvoudig door de keeper van Sparta onschadelijk gemaakt worden. 
 
In de rust wordt voornamelijk gesproken over de inzet die er geleverd wordt. Deze 
was de eerste helft zwaar ondermaats, terwijl dat normaliter één van onze sterkste 
eigenschappen is. Coen Swidde moest noodgedwongen gewisseld worden, want hij 
moest nog volleyballen. Pim Kolthof komt hem vervangen en komt op zijn eigen plek  
(laatste man) te voetballen. Hierdoor schuift Max van de Loo door naar het 
middenveld. 
 
In de tweede helft is er een heel ander BSC Unisson C1 te zien. Er wordt voor iedere 
meter gestreden en alle duels worden gewonnen. Na 2 minuten in de tweede helft 
heeft Hugo Kooy een goede kans om ons op gelijke hoogte te schieten, maar ziet zijn 
poging met buitenkant rechts over de keeper heen op de paal belanden. Niet veel later 
valt de verdiende gelijkmaker dan toch. Pim Bijmold wint een kopduel op het 
middenveld en geeft Nick Asveld de mogelijkheid om alleen richting doel te gaan. 
Vanaf 20 meter haalt Nick verwoestend uit en ziet zijn bal in de kruising verdwijnen.  
  
Er is nog voldoende tijd om de volle winst mee te nemen uit Enschede. Matthijs 
wordt binnen de lijnen gebracht voor Luc Nibbelink. In de laatste 20 minuten was het 
BSC Unisson C1 dat het betere van het spel heeft. Sparta probeert op de counter nog 
wel gevaarlijk te worden, maar komt niet door het verdedigende blok van de 
Boekelose formatie. 10 minuten voor tijd leek het erop dat BSC Unisson C1 een 
strafschop zou krijgen toen Nick Asveld werd neergelegd in de 16 meter en de 
scheidsrechter de fluit in de mond nam. Hij vergat echter te blazen en wuifde het weg. 
Desondanks kon BSC Unisson C1 de volle winst nog meenemen naar Boekelo, want 
door goed doorzetten van Hugo en Nick komt invaller Matthijs in balbezit op 8 meter 
afstand van het doel en heeft alle tijd. Hij neemt de bal goed aan en schiet vervolgens 
recht op de doelman. Gelijk na dit moment besluit de scheidsrechter af te fluiten. 
 
BSC Unisson C1 houdt dan toch nog een punt over aan deze confrontatie, maar als er 
de eerste helft de zelfde strijd en passie als de tweede helft op de mat was gelegd 
hadden dit er drie kunnen zijn. 
 
Namens BSC Unisson C1 wens ik een ieder hele fijne kerstdagen en een goede 
jaarwisseling toe en tot 2015 !!! 

 


