
BSC Unisson C1 verliest bij hoogvlieger Rigtersbleek C1 

Rigtersbleek C1 - BSC Unisson C1, eindstand 3-0 (2-0) 

18-04-2015 

Afgelopen zaterdag heeft onze C1 de lastige uitwedstrijd tegen Rigtersbleek C1 gespeeld. Eerder dit 
seizoen verloren wij ietwat ongelukkig met 0-1, en vorig weekend leden we een behoorlijke zeperd 
tegen Bon Boys C2. Reden genoeg dus om er alles aan te doen om de 3 punten mee naar Boekelo te 
nemen. Dit was echter makkelijker gezegd, dan gedaan! Rigtersbleek staat op een 2de plek en was 
dus een zeer pittige opponent. 

Wegens afwezigheid van Pim Kolthof(blessure), en Matthijs Nagel(speelde mee bij C2) gingen we met 
13 spelers op pad. Matthijs speelde wegens tekort mee bij de C2, uit betrouwbare bronnen 
vernamen wij dat hij dit verdienstelijk heeft gedaan. 

Opstelling: 
Keeper: 1. Luuk van Ham, Verdediging: 12. Lucian Guchelaar, 3. Rick Zoetman, 2. Sten ter Stal en 5. 
Robin Winters. Middenveld: 15. Pim Bijmolt©, 10. Coen Swidde en 6. Max v/d Loo. Voorhoede: 15. 
Brian Jongejeugd, 7. Hugo Kooy en 11. Luc Nibbelink 
Wissels: 8. Stijn Lassche en 9. Nick Asveld 
  

Na een indrukwekkende speech van trainer Arjan Wissink gingen we vol goede moed het veld op. 
Hier stond een technisch zeer sterke tegenstander op ons te wachten. De volle 100% geven en het 
spelletje van de tegenstander ontregelen was dan ook het devies. Dit lukte aardig en ondanks dat de 
jongens op technisch gebied een stuk verder waren dan onze jongens wisten we door de goede 
samenwerking en de wil om een positief resultaat te halen, goed tegenstand te bieden. 

Ondanks dat er een aantal hachelijke momenten plaatsvonden voor de goal van Luuk, was het Hugo 
die ons in een 1 tegen 1 situatie naar 0-1 had moeten schieten. Helaas ging zijn inzet in het vangnet. 
Rigtersbleek werd sterker en wist, ondanks de enorme drang van onze jongens om een doelpunt te 
voorkomen, ook verdient op 1-0 te komen. Deze stand was helaas voor ons niet meer dan terecht. 

Extra domper voor ons was de blessure van Max die helaas niet verder kon. Stijn verving hem op 
rechtshalf. Na ongeveer 30 minuten spelen wist de aanvoerder van Rigtersbleek zich handig vrij te 
spelen om vervolgens de bal onberispelijk in de lange hoek te schieten. 2-0. Wij werden ondertussen 
nog een aantal keren gevaarlijk middels de snelheid van Hugo. Helaas waren we een beetje 
ongelukkig in de afwerking. Ruststand 2-0 

In de 2de helft kwam Nick als spits in het veld voor Brian en ging Hugo op linksbuiten voetballen. 

In deze 2de helft hebben onze jongens laten zien mee te kunnen op een niveautje hoger. We kwamen 
meer aan het voetballen toe en dus ook vaker op de helft van de tegenstander. Rigtersbleek liet dit 
gebeuren en was vooral in de tegenaanval een aantal keren heel erg gevaarlijk. Wij wisten kansen te 
creëren via Luc, die zijn inzet op het dak van de goal zag belanden, Hugo en Coen via gevaarlijke 
schoten op randje zestien en Nick die zijn inzet na een goede individuele actie precies aan de 
verkeerde kant van de paal plaatste. 



Zoals genoemd was Rigtersbleek in de tegenaanval vaak snel en gevaarlijk binnen ons doelgebied. Dit 
resulteerde na ongeveer een uur spelen in de 3-0. Het spel golfde na deze goal nog wat op en neer, 
waarbij vooral de jongens van de bleek nog een aantal kansen hadden op de 4-0. 

Al met al een verdiende winnaar. Wat ons betreft zou een 4-2 uitslag een beter beeld van de 
wedstrijd hebben gegeven. De jongens hebben in ieder geval laten zien over de nodige inzet en 
doorzettingsvermogen te beschikken, wat ons tevreden stemt. 

Aankomende zaterdag spelen we de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Om 14.00 uur wordt er 
afgetrapt voor de wedstrijd tegen directe concurrent Sparta Enschede C2. Komt dus allen kijkenJ! 

Tekst: Egbert Roossink 

 

  


