
BSC Unisson C1 - Emos C1, eindstand 4-10 (2-6) 

C1 verliest thuis tegen koploper Emos C1., 15-11-2014 

Afgelopen zaterdag heeft onze C1 zijn meerdere moeten erkennen in Emos C1 uit 
Enschede. Vooraf werd er al een loodzware wedstrijd verwacht omdat de gasten uit 
Enschede ongeslagen bovenaan stonden, maar toch gingen we vol goede moed met 14 
spelers ten strijde. Lucian Guchelaar speelde wegens een tekort bij de B2 mee. 

Opstelling: 

Doel: Luuk van Ham 

Achter: Pim Kolthof(C), Rick Zoetman, Max v/d Loo en Robin Winters 

Midden: Mathijs Nagel, Sten ter Stal en Pim Bijmolt 

Voor: Luc Nibbelink, Stijn Lassche en Hugo Kooij 

Wissels: Coen Swidde, Brian Jongejeugd-Mens en Nick Asveld 

  

Vanaf minuut 1 was duidelijk dat we met een zeer sterke tegenstander te maken 
hadden. Dit resulteerde dan ook al binnen 4 minuten in de 0-1. Na deze vlotte 
tegengoal kregen ook wij het voor elkaar om met enige regelmaat onze aanvallers in 
stelling te brengen. Helaas leidde dit nog niet tot meer dan alleen enkele dreigende 
momenten. Toen na 10 minuten de 0-2 viel, leek het een hele lange middag te 
worden. Wat uiteindelijk toch nog meeviel. 

Luc Nibbelink wist binnen een minuut op knappe wijze onze jongens terug in de 
wedstrijd te brengen 1-2. Toch was het Emos dat via de ongelooflijk goed 
voetballende spits nog binnen het half uur uitliep tot 1-6. Echter was het slotakkoord 
voor rust voor de jarige Hugo die vanaf de middenlijn alleen op de goal af werd 
gestuurd en de bal koelbloedig langs de keeper wist te leggen, 2-6. Dit was tevens de 
ruststand. 

Vlak voor rust was Luc wegens een blessure gewisseld voor Nick. In de rust kwamen 
ook Coen en Brian in het veld voor respectiefelijk Stijn en Pim. 

Na rust wist Emos binnen 20 minuten uit te lopen naar 2-10, o.a. door 2x de spits, 
wat zijn totaal deze middag op 7 bracht. Toch lieten onze jongens zich niet helemaal 
uit het veld slaan en bezorgen ze het publiek toch een leuk 2de deel  van de 2de helft. 
Waarin we een uitmuntende countermachine bleken te zijn. De 3-10 viel door Nick, 
die niet veel later ook een grote kans op 4-10 had. Helaas werd zijn schot goet 
gepareerd door de keeper. Niet veel later werd het alsnog 4-10 door goed doorzetten 
van Brian. 

Al met al een zeer terrechte winnaar, waar we onze meerdere in moesten erkennen. 
Toch zijn we als leiding zeer tevreden dat we tegen zo´n sterk team 4x het net hebben 
weten te vinden.  Aankomend weekend nieuwe kansen uit bij Bon Boys C2 uit 
Haaksbergen. Aanvang : 13.00 uur. 

 


