
BSC Unisson C2 verliest van fysiek sterker Rigtersbleek C4 

17-10-15 BSC Unisson C2 – Rigtersbleek C4, eindstand 2-6 (0-3) 

Na een weekje rust vanwege de Military moesten we afgelopen zaterdag 17 oktober weer vol aan de 

bak. We rekenden op een zware wedstrijd omdat tot nu toe gebleken is dat tegenstanders van "grote 

verenigingen" ook telkens met "grote spelers" tegen ons gemengde team uitkomen. Een kopgrootte-

verschil is eerder regel dan uitzondering en zo ook afgelopen zaterdag tegen de C4 van het grote 

Rigtersbleek. We waren weliswaar compleet, maar niet geheel blessure-vrij, reden waarom Jesse 

Hinnen op het laatst aan de selectie werd toegevoegd (en niet zonder succes) en we met maar liefst 

15 spelers begonnen. 

Opstelling: 
Doel: Daan Weterholt 
Achter: Nicole Arends, Benter ter Stal, Jasper Wennink, Myrthe ten Voorde 
Midden: Karin Hoenink, Marat Schuilenborg, Aukje Bentvelsen 
Voor: Eline Schokker, Sacha Noorden, Brian Jongejeugd 
Wissel: Jesse Hinnen, Demi Klein Wentink, Inge Grashof, Justin Owen Stappenbeld 

Onder leiding van scheidsrechter Maickel Ansink werd er om klokslag 11.30 uur tot onze 
verrassing op natuurgras afgetrapt. Het begin verliep volgens het scenario dat we gevreesd hadden. 
We werden overlopen door een aantal spelers van Rigtersbleek die over "zeven-mijls laarzen bleken 
te beschikken" en dus veel sneller waren dan ons relatief klein middenveld. Helaas was daarnaast 
iedereen nog niet helemaal wakker en keken we o.a. door 2 zeperds na 20 minuten al tegen een 0-3 
achterstand aan. 

Het inbrengen van Jesse Hinnen als mid-mid bracht plotseling meer strijd en evenwicht waardoor 
ook wij begonnen te voetballen en Sacha en Brian een aantal fraaie kansen kregen op een doelpunt. 
Rust 0-3. 

In de tweede helft bleken we pltoseling de bovenliggende partij en liep Rigtersbleek achter ons aan 
en niet andersom. Een schitterende solo-actie van Jesse, die 5 man passeerde, gaf ons nieuwe hoop. 
Die duurde echter niet lang want kort daarna liep Rigtersbleek uit naar 1-5. Het tweede doelpunt van 
Jesse en een treffer van de gasten bracht de eindstand op 2-6. 

Een tegenvaller was het uitvallen van Justin met vermoedelijk een verrekte enkelband. Ook Lucian 
was er om die reden vandaag nog niet bij. 

Bij vlagen hebben we deze wedstrijd goed gevoetbald, maar de momenten dat een aantal spelers 
niet meedoen (pijntjes, geen zin, wissel mij maar) vallen de tegendoelpunten in hoog tempo en daar 
valt niet tegen te voetballen. Vooral voor de C2 geldt dat iedereen mee moet doen en zich voor de 
volle 100% in moet zetten, want pas dan kunnen wij wedstrijden winnen. 

Volgende week zijn we vrij, op 31 oktober spelen we uit bij Bon Boys C6. Hopelijk hebben we van 
vandaag geleerd en gaan we gezamenlijk vol voor de 3 punten. 


