
16-05-15 BSC Unisson C1 - HSC '21 C2, eindstand 1-4 (0-3) 

BSC Unisson C1 speelt laatste (oefen)wedstrijd van het seizoen. 

Afgelopen zaterdag heeft de C1 het seizoen afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Hsc '21 C2. Op de 

Zweede werd om 1400 afgetrapt door scheidsrechter Reinier Haak. 

Omdat we door de zeer vroege seizoensafsluiting graag nog een keer wilden voetballen ging 

hoofdtrainer Arjan op zoek naar een opponent voor een laatste wedstrijd. In Hsc '21 C2 werd een 

geschikte opponent gevonden. Eerder seizoen verloren we in de beker met 5-3 voor de jongens uit 

Haaksbergen, toentertijd verloren we ietwat ongelukkig en had het ook zomaar 3-5 kunnen worden. 

Door de nodige afwezigen hebben we ook afgelopen zaterdag een beroep gedaan op de flexibiliteit van 

Andre en Richard om wederom een speler af te staan aan de grote broer uit de C1. Deze samenwerking 

verliep ook dit seizoen weer keurig, hiervoor ook via deze weg nogmaals onze hartelijke dank:). 

Opstelling: 

Keeper, 1. Luuk van Ham. Defensie, 5. Robin Winters, 3. Rick Zoetman, 6. Max v/d Loo en 2. Sten ter Stal. 

Middenveld, 16. Matthijs Nagel, 10 Coen Swidde en 8. Stijn Lassche. Voorhoede, 11. Luc Nibbelink(c), 7. 

Hugo Kooy en Brian Jongejeugd. 

Wissels, 9. Nick Asveld, 12. Marten Schartman(D1) en 15. Pim Bijmolt 

Vol verwachtingen begonnen we aan de wedstrijd, met in ons achterhoofd revanche gevoelens van de 

wedstrijd eerder dit seizoen. De gasten uit Haaksbergen speelden hun laatste wedstrijd in een ietwat 

gewijzigde opstelling, wat een gouden zet bleek. We werden in de beginfase overtroffen door het 

enthousiaste spel van de tegenstander. Zo bleken ze over 2 vliegensvlugge buitenspelers te beschikken, 

en hadden we het op het middenveld moeilijk tegen de gedreven middenvelders van de tegenstander. 

Duidelijk was dat defensie van de tegenstander het minst goed stond opgesteld, hier probeerden we dan 

ook veelal via de buitenkant gebruik van te maken.  

Na een heen- en weergolvend begin kwamen we na 20 minuten toch enigszins onverwacht met 0-1 

achter. Een terugspeelbal op de keeper werd niet goed verwerkt waardoor de spits het cadeautje handig 

wist uit te pakken en raak schoot. Nauwelijks bekomen van deze domper vloog ons de volgende goal om 

de oren waardoor we ineens tegen een ruime achterstand stonden aan te kijken 0-2.  

We werden in het verdere vervolg van de 1ste helft op alle fronten afgetroefd en konden weinig anders 

dan tegenhouden. Helaas kregen we nog een goed uitgespeelde goal tegen waardoor we met 0-3 gingen 

rusten. 

In de rust kwamen Nick, Marten en Pim in het veld voor Hugo, Brian en Matthijs. 

Na een duidelijk overgebrachte boodschap van trainer Arjan gingen de jongens met een totaal andere 

instelling het veld op voor de 2de helft. Een felle thuisploeg drong de gasten uit Haaksbergen terug. 

Laatsgenoemde werd in de 2de helft daarom voornamelijk gevaarlijk via de tegenaanval. 



We creerden in de 2de helft een legio aan kansen, echter werden deze lange tijd onbenut gelaten en ik 

moet zeggen we hadden het geluksfactortje ook niet bepaald aan onze zijde.  Een overdosis aan mooi 

uitgespeelde aanvallen bleef onbenut. Het duurde ruim 20 minuten voordat er eindelijk een bal goed viel 

en Rick in een scrum de bal onhoudbaar voor de keeper in de linkerhoek werkte. 1-3! Verder dan deze 

goal kwamen we, ondanks de nodige kansjes niet meer. De gasten scoorden nog eenmaal nadat Hugo(in 

het veld gekomen voor Max) de bal ongelukkig op zijn hoofd kreeg waarop deze in het netje verdween. 

1-4. Dit was tevens de eindstand. 

Volgende week vrijdag spelen we op de Grobbe de beruchtte wedstrijd BSC Unisson C1 - Ouders C1, met 

afsluitend een BBQ, en dan is het voor het overgrote deel van het team de hoogste tijd om Uwe het 

leven zuur te maken in de B1.  

Gegroet! 


