
BSC Unisson C1 - Berghuizen C1, eindstand 2-1 (0-1) 

18 oktober 2014 

Vorig weekend was BSC Unisson C1 vrij in verband met de military en ook voor 
zaterdag 18 oktober stond er geen wedstrijd op het programma. Om die redenen heeft 
de leiding een verzoek gedaan bij wedstrijdzaken om een oefenwedstrijd te regelen. 
Monique Kip wist Berghuizen C1 te strikken om bij ons een wedstrijd te komen 
voetballen. 
  
Berghuizen C1 komt in een andere 2de klasse uit en staat daar net als BSC Unisson C1 
(10de plek) in de onderste regionen. Voor BSC Unisson C1 een interessante 
tegenstander gezien het feit dat BSC Unisson C1 het op zaterdag 25 oktober opneemt 
tegen nummer 10 (Victoria'28 C2) en zaterdag 1 november tegen nummer 11 
(Enschedese Boys C2). Om aansluiting te krijgen met de middenmoot zullen deze 
wedstrijden gewonnen moeten worden. 
  
Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson C1 het doen zonder Robin Winters die de zon 
voor een weekje had opgezocht. Ook keeper Luuk van Ham was niet aanwezig, omdat 
hij een dagje uit was met de familie. Daarintegen kon Matthijs Nagel zijn debuut 
maken omdat het om een oefenwedstrijd gaat. De verwachting is dat deze week de 
spelerspas binnenkomt en hij volgende week ook in de competitie kan en mag 
aantreden. De keeper van C2, Axel Roozeboom, was bereid om de taken van Luuk van 
Ham in het doel waar te nemen. 

Het komt niet vaak voor, maar de opstelling was voor het eerst sinds weken weer een 
grote puzzel. Meerdere jongens hadden maar één keer getraind en Pim Kolthof en 
Sten ter Stal wisten het "vroege" tijdstip half 11 niet te halen. 

Opstelling: 
1. Axel Roozeboom, 7. Hugo Kooy, 3. Rick Zoetman, 6. Max van de Loo, 12. Lucian 
Guchelaar, 10. Coen Swidde, 8. Stijn Lassche, 5. Matthijs Nagel, 15. Pim Bijmold, 11. 
Luc Nibbelink (c) en 14. Brian Jongejeugd. 
Wissels: 2. Sten ter Stal, 4. Pim Kolthof en 9 Nick Asveld  
  
De opdracht voor BSC Unisson C1 was om de tegenstander gelijk onder druk te 
zetten. In de openingsfase was gelijk goed zichtbaar dat we met een gelijkwaardige 
tegenstander hadden te maken. Het meeste balbezit was voor ons, maar echte grote 
kansen waren er nog niet. Ook Berghuizen had nog geen kansen, maar kwamen 
vanuit het niets op voorsprong. Na 18 minuten spelen is krijgen zij een vrije bal op 
ruim 20 meter vanaf de goal. De grote spits van Berghuizen weet dit buitenkansje om 
te zetten tot een doelpunt door de bal in de rechter onderhoek te schieten buiten 
bereik van Axel. In het vervolg van de eerste helft krijgen wij steeds meer kansen. 
Onder andere Hugo, Luc en Brian hadden goede kansen, maar helaas bleef het 0-1 tot 
aan de rust. 
  
In de rust kwamen Pim, Sten en Nick in het veld voor Brian, Luc en Lucian. Ook 
werden even de puntjes op de i gezet om ervoor te zorgen dat we met een goed gevoel 
richting de belangrijke wedstrijden in de competitie kunnen. 



Vanaf de eerste minuut na rust is het BSC Unisson dat de lijnen uit zet en continu op 
de helft van de tegenstander in balbezit is. De jongens van Berghuizen raken steeds 
vermoeide en hiervan weet BSC Unisson C1 dankbaar van te profiteren, maar een 
doelpunt blijft nog steeds uit door knap keeperswerk van de keeper van Berghuizen. 
Uiteindelijk is het dan toch raak. Nick weet knap in balbezit te blijven en af te 
drukken. De keeper weet ook deze bal te keren, maar is kansloos op de rebound van 
Pim Bijmold, 1-1. 

De druk op Berghuizen C1 blijft maar toe nemen en volgens mij hebben bijna alle 
spelers van BSC Unisson C1 wel een kans gehad om de 2-1 tegen de touwen te 
schieten, maar geen één wist tot dusver een kans te verzilveren. Ook Berghuizen C1 
kreeg nog een goede mogelijkheid om met de winst naar huis te gaan, maar Axel wist 
het schot van de spits van Berghuizen C1 kanp te keren. 

Door de vele blessures en wissels telt de goed fluitende scheidsrechter Reinier Haak 
er maar liefst 5 minuten bij en in de 74ste minuut weten we dan alsnog op voorsprong 
te komen. Nick wordt op de 16 aangespeeld en weet knap weg te draaien bij zijn man 
om vervolgens de bal al even knap diagonaal binnen te schieten, 2-1.  
  
Ondanks de late goal was de overwinning verdient en hopen we dit veldspel de 
komende weken door te zetten en moet er enkel nog gewerkt worden aan de 
afwerking. Graag zien we u volgende week om half 1 bij Victoria'28 om ons aan te 
moedigen. 

Foto's: Nico Nibbelink 
Tekst: Arjan Wissink 
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