
16-04-16 BSC Unisson C1 wint ruim van Vogido C2 (5-0) 

  

Aangezien er in de meivakantie veel spelers op vakantie gaan is besloten om de wedstrijden die BSC 

Unisson C1 in de meivakantie gepland had staan te verplaatsen naar doordeweekse dagen rondom 

de meivakantie. Op maandag 18 april stond de wedstrijd tegen Vogido C2 op het programma. De 

uitwedstrijd werd in het najaar met 1-2 gewonnen. Het aantal afwezigen liep op het laatste moment 

nog behoorlijk op. Jesse komt dit seizoen niet meer in actie vanwege een knieblessure, Pelle moest 

verstek laten gaan vanwege rugklachten die al geruime tijd aanhouden en Merijn heeft afgelopen 

zaterdag bij de C2 een enkelblessure opgelopen. Daarnaast had Florian last van zijn enkel, maar was 

wel fit genoeg om te starten. Sem Weterholt van de D1 was bereid om ervoor te zorgen dat we in 

ieder geval nog één wissel hebben. 

  

Opstelling BSC Unisson C1: 

1. Luuk van Ham, 2. Julian Voogsgeerd, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 12. Florian 

Busscher, 8. Stijn Lassche, 10. Marten Schartman, 9. Ewald Koetse, 7. Bram Klein Poelhuis, 14. 

Sven Oude Groen en 11 Mats Klein Poelhuis 

  

Wissel: 6. Sem Weterholt  

  

Vanaf het begin was BSC Unisson C1 de bovenliggende partij. Door goed combinatie voetbal sneden 

we een aantal keer goed door de verdediging van Vogido C2 heen. De grensrechter van Vogido C2 

vlagde alle situaties af met grote vraagtekens vanaf onze zijde. Na 17 minuten voetballen komen we 

dan toch op voorsprong als een vlot lopende combinatie over de rechterkant laag wordt voorgezet 

en door Bram Klein Poelhuis wordt in de korte hoek wordt binnengeschoten. De bal was houdbaar, 

maar de keeper laat hem onder zich door glippen tot grote vreugde van de Boekelose formatie. Er 

gaan maar een paar minuten overheen en de marge wordt verdubbeld door een identieke aanval. 

Wederom is Bram diegenen die de bal tegen de touwen werkt, maar dit keer onhoudbaar in de lange 

hoek (2-0). 

  

Vogido C2 probeert wel gevaarlijk te worden, maar vandaag zat het bij BSC Unisson defensief heel 

goed in elkaar. Er werd veel gecoacht, ieder duel werd gewonnen en er waren nauwelijks 

slordigheden in de opbouw. Kortom, we staan als collectief goed te voetballen en we weten ons 2 

minuten voor rust hiervoor te belonen. Bram wordt op snelheid weggestuurd door zijn broertje 

(Mats) en hij kapt zijn tegenstander tot twee keer toe uit alvorens hij de bal in de lange hoek 

binnenschuift (3-0). 

  

In de rust komt Sem in de ploeg voor Florian en wordt er op gehamerd dat het van belang is dat we 

de tweede helft door moeten gaan en niet tevreden moeten zijn met één helft goed voetbal.  

  

Ook in het begin van de tweede helft hebben de mannen van Arjan Wissink en Egbert Roossink het 

initiatief in handen en worden ze meerdere keren gevaarlijk voor de goal van Vogido door 

doelpogingen van Ewald, Stijn, Mats, Marten en Sven. In de 46ste minuut wordt het dan ook 4-0. 

Mats heeft een fantastische dribbel in huis over de linkerkant en speelt in de 16 meter Ewald vrij die 

de bal verwoestend in de lange hoek schiet. De kopjes bij de tegenstander gaan steeds verder 

omlaag en BSC Unisson denkt hier makkelijk van te kunnen gaan profiteren. De 5-0 valt ook snel als 



Bram aan de rechterkant vrijkomt en naar binnen draait om de bal met zijn linkerbeen in de lange 

hoek te schieten. Hiermee maakt hij zijn vierde!!! doelpunt van de avond en bekroonde hij zich tot 

Man of the Match. 

  

Na deze 5-0 wordt er bij BSC Unisson C1 te weinig overzicht gehouden om de score verder uit te 

kunnen bouwen, wordt er te makkelijk gedacht en worden de afstanden tussen de linies te groot 

waardoor de wedstrijd het laatste kwartier helemaal dood bloed. Ook Vogido vond het wel goed.... 

Eindstand: 5-0 

  

In de meivakantie zullen een aantal jongens op zoek gaan naar de zon (veel plezier!) en zullen de 

spelers die niet weggaan andere elftallen ondersteunen waar nodig. 

  

BSC Unisson C1 speelt nog één competitiewedstrijd en deze vindt plaats op donderdag 12 mei. Om 

18:30 wordt er dan afgetrapt in Borne tegen NEO C3. 

  

Arjan Wissink 

 


