
BSC Unisson JO15-2Gd wint ook 2e wedstrijd 

17-09-16 Rigtersbleek JO15-4 – BSC Unisson JO15-2Gd, eindstand 0-2 (0-0) 

Na en dikke nederlaag met in de allereerste bekerwedstrijd hebben we daarna alle wedstrijden 

gewonnen. zelfs geen doelpunt tegengekregen, met als absolute hoogtepunt de 0-17 winst afgelopen 

woensdag in de beker. Waar wij de competitie begonnen met een dikke 8-0 winst, moest 

Rigtersbleek een dikke 1-8 verlies slikken. Alle reden tot onderschatting dus en het gevaar om met 

het hoofd in de wolken te lopen. 

Na een rommelig vertek vanaf De Zweede, op het laatste moment gingen jongens rechtstreeks, een 

uiterst rommelige ontvangst bij een grote vereniging die het que faciliteiten uitstekend voor elkaar 

heeft, maar waar geen mens te bekennen is. Ook dit keer zat er geen koffie in voor de leiding. 

Ondanks dat alles konden we klokslag o.l.v. een jeugdige scheidsrechter beginnen in de volgende 

opstelling: 

Doel: Job Homeijer 
Achter: Nicole Arends, SlavikRadionova, Jesper Wennink (C), Iilja Stemerdink 
Midden: Niels Barels, Guido Stemerdink, Aukje Bentvelsen 
Voor: Demi Klein Wentink, Tom Vaanhold, Justin Owen Stappenbeld 
Wissels: Inge Grashof, Jesse Kolman, Karin Hoenink, Bram van de Loo 
Opmerking vooraf: Iilja moest in de rust weg naar zijn eigen D1 team, Aukje zou een kwartier voor 

tijd ons ook verlaten voor haar eigen C1 team. Inge en Demi waren twijfelgevallen en Bram mocht 

voor het eerst 15 minuten meedoen. Dus hadden we door blessures alle 15 hard nodig. 

De eerste helft zetten we vanaf het begin te weinig druk maar hadden desondanks 70% balbezit. De 

schaarse uitvallen van Rigtersbleek werden weer gepareerd door de ver voor zijn doel spelende Job, 

die dat dit keer voortreffelijk deed en Slavik die als sneeuwruimer alles aan de kant schoof dat maar 

enigszins gevaarlijk dreigde te worden. 10 minuten voor de rust scoorden we 0-1 na een prachtige 

pass van Niels op Tom, die de bal over de laatste man lobte en prachtig inschoot. Tot onze verbazing 

besloot de scheidsrechter de goal wegens buitenspel af te keuren. En net of het zo moest zijn kreeg 

Rigtersbleek een twijfelachtige strafschop toen Job, Slavik en de spits van Rigtersbleek alle 3 om de 

bal vochten, ze alle 3 vielen maar de duikeling van de spits werd beloon. Gerechtigheid kwam toen 

diezelfde spits de bal opeisde maar naast schoot (Job had hem anders toch wel gehad). Rust 0-0 

In de rust erop gehamerd om de tegenstander eerder klem te zetten en het veld breed te houden, 

zodat onze vaardige middenvelders en Aukje die inmiddels in de spits stond meer ruimte voor acties 

te geven. En na zo’n 10 minuten werd dit beloon met een fraai doelpunt van Aukje die zich door 3 

man van Rigtersbleek haar kaas niet van het brood liet eten, iedereen in de luren legde, inclusief de 

keeper, 0-1. Hierna zetten we nog meer druk om de 0-2 te forceren en dat lukte even later door een 

fraai doelpunt van Guido, 0-2. 

Daarna werd het rommeliger, bleven we echter in de duels de baas, mede doordat vooral Nicole en 

Karin van Slavik en Jasper leerden hoe de schouderduwen uit moet delen of anders een tegenstander 

altijd nog pootje kunt haken (Karin). Bram mocht het nog het laatste kwartier proberen voor Aukje, 

scoorde, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt terecht af voor buitenspel. 

Een meer dan verdiende 0-2 aan het eind. Dank aan grensrechter Bert Wennink, aan de meerijdende 

en de extra supporterende ouders en aan Iilja en Aukje die ons team deze ochtend versterkten. 

24 september 13.00 uur thuis tegen Losser JO15-5. 

Interim coach Fred Almoes 



 


