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Maandag 17 augustus stond voor BSC Unisson C1 de tweede oefenwedstrijd op het 
programma. Op zaterdag 15 augustus had BSC Unisson C1 haar eerste oefenwedstrijd 
al afgewerkt in en tegen Delden. Deze wedstrijd tegen het fysiek sterke Delden C1 
werd met 3-2 verloren. Van te voren wisten we dat Oranje Nassau een stuk minder 
fysiek zou zijn, maar voetbal technisch juist weer veel kwaliteiten heeft. Het 
merendeel van het team van Oranje Nassau C3 speelde afgelopen seizoen in Oranje 
Nassau D1 wat uit kwam in de hoofdklasse. Het gros van de jongens van BSC Unisson 
C1 kwam over uit de D1 en dat acteerde afgelopen seizoen in de 2de klasse.  
   
Tevens was vandaag de laatste wedstrijd alvorens na de wedstrijd de selectie (14 
spelers) bekend gemaakt zouden worden die aankomend seizoen in de C1 zullen 
spelen. In de wedstrijd van vandaag werd er echter nog aangetreden met 17 jongens 
en dan ontbraken er nog twee. Ewald Koetse is zondag pas terug gekomen van 
vakantie en moest met B1 meetrainen om zo weer op conditie te komen en Thijs 
Bentvelsen is afgelopen zaterdag geblesseerd uitgevallen en moet 10 dagen rust 
houden in verband met een heupblessure. Om iedereen evenveel aan spelen toe te 
laten komen is er besloten om beide keepers wederom een helft te laten keepen en 
alle spelers 2/3 deel van de wedstrijd te laten spelen.  
   
Opstelling BSC Unisson C1 (1ste t/m 23ste minuut):  
  1. Daan Weterholt, 2. Florian Busscher, 3. Julian Voogsgeerd, 4. Stijn Lassche, 5. 
Lucian Guchelaar, 6. Aukje Bentvelsen, 7. Bram Klein Poelhuis, 8. Joep Timmers 
(C), 9. Sven Oude Groen, 10. Marten Schartman en 11. Brian Jongejeugd  
   
Opstelling BSC Unisson C1 (24ste t/m 47ste minuut):  
1. Daan Weterholt (Luuk van Ham '36), 16. Bente ter Stal, 3. Julian Voogsgeerd, 4. 
Stijn Lassche, 17. Merijn Snippert, 6. Aukje Bentvelsen, 10. Marten Schartman (c), 
12. Jesse Hinnen, 7. Bram Klein Poelhuis, 14. Pelle Wermer en 15. Mats Klein 
Poelhuis  
   
Opstelling BSC Unisson C1 (48ste t/m 70ste minuut):  
1. Luuk van Ham, 16. Bente ter Stal, 2. Florian Busscher, 5. Lucian Guchelaar, 17. 
Merijn Snippert, 15. Mats Klein Poelhuis, 8. Joep Timmers (c), 12. Jesse Hinnen, 9. 
Sven Oude Groen, 14. Pelle Wermer en 11. Brian Jongejeugd    
   
BSC Unisson C1 begon sterk aan de wedstrijd tegen Oranje Nassau. Er werd druk 
gezet naar voren en een ieder zat kort op zijn eigen tegenstander. Na 5 minuten kreeg 
BSC Unisson de eerste goed kans. De keeper van de tegenstander schoot de bal bij 
Bram in de voeten toen er druk werd gezet, maar Bram schoot de bal echter net naast 
toen hij de bal over de keeper heen schoot. Dit schudde de tegenstander dan ook 
wakker en zij kwamen steeds beter in de wedstrijd en wisten binnen 3 minuten van 
een meter of twintig het doel van Daan onder vuur te nemen. Daan wist hier echter 
wel raad mee en had beide ballen klem. De ruimte die Oranje Nassau C3 wist te 
creëren kwam voornamelijk doordat zij in een 4-4-2 systeem speelden en de BSC 
Unisson defensie niet wist hoe ze hier op moesten reageren. Vijf minuten voor rust 
komt Oranje Nassau C3 dan ook op een verdiende voorsprong. De linkshalf van komt 



vrij rond de 16 meter en bedenkt zich geen moment en neemt het doel van Daan 
onder vuur. De bal gaat recht op doel af, maar wordt in de 5 meter nog van richting 
verandert waardoor Daan de bal niet meer kan keren (0-1). Enkele spelers waren (en 
zijn nu nog steeds) van mening dat het buitenspel was, maar hier was absoluut geen 
sprake van. Een minuut voor rust kan BSC Unisson C1 op gelijke hoogte komen als 
Pelle zich aan de linkerkant langs de laatste man van Oranje Nassau wurmt en goed 
naar binnen snijdt richting het doel van Oranje Nassau. Hij ziet zijn inzet echter in 
het zijnet belanden.  
   
In de rust worden punten aangehaald als compact spelen in balbezit tegenstander, 
niet mopperen op de scheidsrechter (buitenspelsituatie), communiceren met elkaar 
in het veld en hoe pak je een tegenstander op die 4-4-2 speelt.  
   
In de tweede helft probeert BSC Unisson C1 de bal meer in de ploeg te houden, maar 
dan is bij balverlies goed zichtbaar dat Oranje Nassau over veel kwaliteit beschikt. 
Binnen 2 á 3 passes staat er tot 3 keer over een speler alleen voor Luuk van Ham. De 
eerste twee keer weet Luuk van Ham de aanval onschadelijk te maken en bij de derde 
keer trekt een verdediger de aanvaller na beneden met als gevolg een strafschop die 
keurig werd ingeschoten (0-2). BSC Unisson weet tussendoor nog een goede 
mogelijkheid te creëren als Mats Brian alleen op doel afstuurt, maar de keeper van 
Oranje Nassau komt net op tijd zijn doel uit om een doelpunt te voorkomen.   
   
Een kwartier voor tijd komt Oranje Nassau C3 op 0-3 als er niet goed 
gecommuniceerd wordt in de achterhoede en de bal bij de tweede paal binnen getikt 
kan worden. Niet veel later wordt het ook 0-4 als een hoge voorzet bij de vrijstaande 
linksbuiten van Oranje Nassau komt en hij de bal in twee keer achter Luuk van Ham 
weet te werken. Gelukkig weet BSC Unisson C1 in de 68ste minuut nog een treffer te 
maken. Joep Timmers schiet de bal vanuit een lastige positie op de paal en Sven Oude 
Groen had goed positie gekozen om de terugkaatsende bal binnen te tikken.  
   
Na afloop heeft trainer Arjan Wissink de 5 spelers die aankomend seizoen in de C2 
voetballen op de hoogte gebracht en heeft dit vervolgens aan de overige spelers 
medegedeeld.  
   
BSC Unisson C1 gaat aankomend seizoen met de volgende 14 spelers het seizoen in:  
Luuk van Ham, Florian Busscher, Jesse Hinnen, Julian Voogsgeerd, Merijn Snippert, 
Joep Timmers, Marten Schartman, Stijn Lassche, Sven Oude Groen, Bram Klein 
Poelhuis, Ewald Koetse, Mats Klein Poelhuis, Pelle Wermer en Thijs Bentvelsen  
   
Aankomende donderdag moet BSC Unisson C1 op bezoek bij Sparta Enschede C2. 
Om 18:30 wordt er afgetrapt in Enschede. Gisteren was het bezoekersaantal ondanks 
de regen erg hoog en wij hopen aankomende donderdag wederom op uw steun!  

 


