
BSC Unisson C1 boekt teleurstellend verlies (1-5) tegen Bentelo C1 

17-01-2015 

Zaterdagmiddag om half drie moest BSC Unisson C1 aantreden voor de eerste oefenwedstrijd 

van 2015. Bentelo C1 kwam op bezoek om weer wedstrijdritme op te doen voor de competitie 

die in februari weer van start gaat. Bentelo speelt in een andere tweede klasse en bezet daar 

de vijfde plek.  

 

Vrijdagavond kwam Coen en Lucian erachter dat ze de trainers nog niet hadden ingelicht 

over de volleybalwedstrijd die ze zaterdagmiddag hadden. Jammer genoeg was het de trainer 

die hen hierop moest attenderen, nadat Coen het speelschema van de volleybal voor de 

voorjaarscompetitie via de app had toegezonden. Luuk van Ham had in een eerder stadium al 

aangegeven dat hij enkel de eerste helft kon keepen in verband met de 80ste verjaardag van 

zijn oma. Daar was afgelopen week echter al een oplossing voor gevonden, want Hugo Kooy 

had aangegeven wel een halve wedstrijd te willen keepen.  

 

Opstelling BSC Unisson C1:  

1. Luuk van Ham, 2. Sten ter Stal, 3. Rick Zoetman, 4. Pim Kolthof (c), 5. Robin Winters, 6. 

Max van de Loo, 15. Pim Bijmold, 16. Matthijs Nagel, 7. Hugo Kooy, 9. Nick Asveld en 11. 

Luc Nibbelink 

Wissels: 8. Stijn Lassche en 14. Brian Jongejeugd  

 

In het begin van de wedstrijd was gelijk duidelijk dat Bentelo voetbaltechnisch een stapje 

verder zijn dan de jongens van Arjan Wissink en Egbert Roossink. Na tien minuten werd dit 

ook uitgedrukt in doelpunten, want bij een vrije bal was er geen communicatie en werd er 

naar elkaar gekeken wie de bal uit het 16 meter gebied weg zou werken. Dit deed echter 

niemand van de verdedigers, waarna een Benteloer vrij voor Luuk van Ham kwam te staan en 

geen fout maakte, 0-1. BSC Unisson herpakte zich vervolgens en kreeg een goede 

mogelijkheid via Hugo Kooy. Pim Kolthof legde de bal mooi achter de laatste linie van 

Bentelo C1 en Hugo snelde met kracht en snelheid alleen op doel af, maar zag zijn schot een 

halve meter naast belanden. Niet veel later werd het 0-2 door een goed uitgespeelde aanval 

van Bentelo. In het vervolg van de eerste helft liep BSC Unisson C1 alleen maar achter de 

feiten aan en dit kwam voornamelijk doordat er veel met elkaar op negatieve wijze 

gecommuniceerd werd. Vlak voor rust wist Bentelo zelfs nog 0-3 te maken.  

 

In de rust werd duidelijk gemaakt dat voetbal hobby hoort te zijn en een ieder fouten maakt. 

De insteek voor de tweede helft was duidelijk: elkaar positief benaderen, zorgen dat we overal 

een stapje eerder zijn en plezier uitstralen. Stijn Lassche kwam binnen de lijnen voor 

Matthijs Nagel en Brian Jongejeugd kwam op rechtsbuiten, zodat Hugo kon gaan keepen.  

 

In de tweede helft was er een heel ander BSC Unisson te zien. De werklust was een stuk beter 

en er werd een stuk beter gevoetbald. Na 50 minuten spelen wist Bentelo echter vanuit het 

niets de 0-4 te maken door een te korte terugspeelbal van Rick Zoetman. De spits was net iets 

eerder bij de bal dan gelegenheidskeeper Hugo Kooy die een keurig tweede helft keepte. Niet 

veel later wisten we wat terug te doen. Sten ter Stal won op het middenveld twee duels 

waarna hij op het doel af kon stormen. Hij maakte geen fout en schoot de bal onberispelijk 

binnen, 1-4. Drie minuten later kon Brian Jongejeugd er zelfs 2-4 van maken, maar hij faalde 

oog in oog met de keeper van Bentelo C1. In de slotfase sloeg de spits van Bentelo C1 nog één 



keer toe door een afvallende bal netjes binnen te schieten. Eindstand 1-5.  

 

Aankomende zaterdag speelt BSC Unisson C1 om 11:00 wederom thuis en komt AJC C1 uit 

Losser op bezoek. Volgende week woensdag speelt BSC Unisson C1 ook een wedstrijd en deze 

is ook op de Zweede. UDI C1 is dan de tegenstander. Aftrap van deze wedstrijd is om 19:30. 

Bij deze nodigen wij u uit om de jongens te komen aanmoedigen! 


