
BSC Unissobn C1 in oefenduel te sterk voor Wilhelminaschool C2G (6-1) 

14-03-2015 

De afgelopen tijd had BSC Unisson C1 geregeld geen wedstrijd en ook afgelopen weekend zouden de 
jongens van Arjan Wissink en Egbert Roossink niet in actie komen. De begeleiding kon hier echter 
niet mee leven en is op zoek gegaan naar een tegenstander. In Wilhelminaschool C2G werd een 
geschikte tegenstander gevonden. Wilhelminaschool C2G komt uit in een andere tweede klasse en 
staat net als BSC Unisson C1 in de onderste regionen. Aangezien de B1 vrij was en de A1 uit moest 
voetballen had de C1 de beschikking over het kunstgrasveld op De Zweede. 
  
Vooraf was al bekend dat de 15-koppige selectie was ingeslonken naar 13, want Max van de 
Loo (hamstring) en Pim Kolthof (knie) zijn beiden enkele weken uitgeschakeld. Vrijdagmiddag kwam 
daar nog een blessure bij, want Pim Bijmold had op school bij de gym een blessure opgelopen. 
Gelukkig was Jesse Hinnen van de D1 bereid om bij ons mee te spelen ipv te gaan zwemmen met zijn 
eigen team (D1). 

Opstelling BSC Unisson C1: 1. Luuk van Ham, 5. Robin Winters, 2. Sten ter Stal, 3. Rick Zoetman, 12. 
lucian Guchelaar, 8. Stijn Lassche, 10. Coen Swidde, 16. Matthijs Nagel, 7. Hugo Kooy, 9. Nick Asveld 
en 11. Luc Nibbelink (c)   Wissels: 14. Brian Jongejeugd en 6. Jesse Hinnen 
  

In de beginfase van de wedstrijd was BSC Unisson C1 erg onzorgvuldig en had het moeite om de bal 
in de ploeg te houden. Wilhelminaschool C2G kon echter ook nog geen vuist maken en zodoende 
werd er de eerste tien minuten voornamelijk op het middenveld gespeeld. Langzaam wordt BSC 
Unisson C1 dan toch gevaarlijker en krijgt het moegelijkheden. Eerst is het Hugo die twee keer op 
snelheid vanaf de rechterkant het strafschopgebied in komt, maar zijn pogingen niet tot doelpunten 
weet te promoveren en vervolgens is het Stijn die zijn schot over het doel ziet gaan. 
Wilhelminaschool C2G komt niet verder dan twee afstandschoten die onschadelijk worden gemaakt 
door Luuk van Ham. 

Na 17 minuten voetballen komt BSC Unisson C1 verdient op voorsprong. Na een goed opgezette 
aanval van achteruit komt Coen Swidde in balbezit rond de 16 meter van de tegenstander. Met een 
bekeken steekbal zet hij Nick Asveld alleen voor de keeper die op zijn beurt geen fout maakt, 1-0. Na 
deze voorsprong bleef BSC Unisson de bovenliggende partij, maar ziet het Wilhelminaschool C2G 
toch op gelijke hoogte komen. In onze achterste linie werd tot twee keer toe de bal gemist waardoor 
de rechterspits van de ploeg uit Hengelo de bal vrij kon binnenschuiven (1-1). Dit bleek de jongens uit 
Boekelo toch wel wakker te schudden, want nog voor de rust werd de 1-1 gelijke stand omgezet naar 
een 3-1 voorsprong. Eerst is het Matthijs die op aangeven van Nick Asveld de bal keihard in de 
onderhoek schiet en nog geen minuut later scoort Nick Asveld op aangeven van Stijn Lassche. 
  
In de rust komt Brian Jongejeugd binnen de lijnen voor Stijn Lassche en Jesse Hinnen was vijf 
minuten voor de rust al in de ploeg gekomen voor Robin Winters die last had van zijn voet die 
dubbelgeklapt was. 

In de tweede helft kwam Wilhelminaschool C2G er niet meer aan te pas, want naast het verschil in 
kwaliteit was BSC Unisson C1 conditioneel ook veel sterker. BSC Unisson C1 bleef rustig voetballen en 
wist de score nog uit te bouwen tot 6-1. Hugo Kooy wist twee keer te scoren met als aangevers Brian 
Jongejeugd en Matthijs Nagel en Nick Asveld wist zijn derde van de middag te maken op aangeven 
van Brian Jongejeugd. Al met al een verdiende overwinning tegen een zeer sportieve tegenstander. 



Volgende week moet BSC Unisson C1 weer aantreden in competitie verband. Rigtersbleek C2 is dan 
de tegenstander op sportpark Rigtersbleek. Deze tegenstander is bij ons nog niet bekend, want zij 
zijn pas met de winterstop bij ons in de competitie gekomen. Opmerkelijk is dat Rigtersbleek C1 ook 
bij ons in de competitie zit. De wedstrijd Rigtersbleek C2 - BSC Unisson C1 zal aankomende zaterdag 
om 11:45 starten. 
  
Tekst: Arjan Wissink 

 


