
Bsc Unisson C1 verliest uitwedstrijd tegen HSC’21 C2 uit Haaksbergen. 

14-11-15 HSC ’21 C2 – BSC Unisson C1, eindstand 6-1 (1-0) 

Afgelopen zaterdag heeft de C1 de uitwedstrijd tegen HSC’21 C2 gespeeld. Na een goede 1ste helft 

werd er uiteindelijk met grote cijfers verloren. Er werd begonnen in de volgende opstelling: 

Keeper: Luuk van Ham. Verdediging: Florian Busschers, Thijs Bentvelsen, Joep Timmers© en Julian 

Voogsgeerd. Middenveld: Merijn Snippert, Ewald Koetse en Jesse Hinnen. Voorhoede: Mats Klein 

Poelhuis, Sven Oude Groen en Bram Klein Poelhuis. Wissels: Stijn Lassche, Marten Schartman en 

Pelle Wermer. 

Vooraf werd er een gelijk opgaande wedstrijd verwacht. Met 2 teams die beide verzorgd voetbal op 

de mat wilden leggen. Zeker in de 1ste helft was dit ook zeker het geval. Beide teams wisten in de 1ste 

20 minuten vooral via de buitenspelers gevaarlijk te worden. Wat aan beide zijden ook zeker kansen 

opleverde. Voor ons waren Mats, Ewald en Bram gevaarlijk. Onze defensie had het zwaar met de 

buitenspelers van Haaksbergse gastheren. Het meeste gevaar kwam echter van de grote 

centrumspits. Mandekker Thijs wist deze speler de 1ste 25 minuut vakkundig uit te schakelen. Helaas 

moest Thijs noodgedwongen naar de kant. Na een aantal wijzigingen kwam Julian centraal achterin 

in de mandekking te staan. Een lange bal van de sterk spelende rechtsback van de tegenstander viel 

5 minuten voor rust tussen de verdediging en de keeper in. De spits liet zien koelbloedig te zijn en 

wist de bal vakkundig achter keeper Luuk binnen te schuiven. 1-0. Op dat moment in onze ogen niet 

verdiend. Tot aan de rust kregen we zelf nog een grote kans via Mats, helaas belande zijn doelpoging 

in het zijnet.  

1-0 Ruststand. 

Na rust hadden we het duidelijk moeilijker en wisten we ons maar sporadisch onder de druk uit te 

voetballen. In de 2de helft speelden we zonder ook maar enige vorm van passie en inzet uit te stralen. 

Dit resulteerde binnen tien minuten in een 2-0 voorsprong voor HSC. Via de kracht en snelheid van 

Stijn en Ewald wisten we toch nog een aantal keer dreigend te worden in de zestien van de 

tegenstander. Uiteindelijk resulteerde dit door een eigenaardige handsbal in een penalty. Ewald wist 

dit buitenkansje koelbloedig en daarnaast snoeihard te benutten. 2-1. 

Heel even hadden we het gevoel dat er toch nog een goed resultaat te behalen was. De spits van HSC 

dacht hier duidelijk anders over. Op snelheid wist hij onze verdediging af te troeven om vervolgens 

Luuk wederom met een goede schuiver te passeren. 3-1. 2 minuten later was het ook al 4-1, 

waardoor het verzet compleet was gebroken. Uiteindelijk wisten de jongens uit Haaksbergen de 

score nog uit te bouwen van 5-1 naar 6-1. 

Een in onze ogen ietwat geflatteerde uitslag die met iets meer geluk in de 1ste helft zo maar heel 

anders had kunnen zijn. We zitten de afgelopen weken duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. 

Toch ben ik er van overtuigd dat we hier met hard werken en veel inzet weer uit kunnen komen. Te 

beginnen met 2 trainingen  en een uitwedstrijd bij Vogido C2, deze week.   

Gegroet Egbert. 

 


