
BSC Unisson C1 incasseert ruime nederlaag bij Bon Boys C2. 

 

Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson C1 aantreden in Haaksbergen tegen Bon Boys C2. Vooraf 

wisten we dat het een lastige wedstrijd zou worden, want thuis werd er op 1 november met 3-4 

verloren. Naast deze nederlaag in ons achterhoofd moesten we het ook nog eens stellen zonder Joep 

Timmers (ziek), Ewald Koetse (weekend weg), Pelle Wermer (rugklachten) en Jesse Hinnen (langdurig 

geblesseerd aan de knie). Om dit (gedeeltelijk) op te vangen werden Marat Zandbergen en Brian 

Jongejeugd uit de C2 bereid gevonden om mee te spelen bij ons. 

Opstelling BSC Unisson C1: 

1. Luuk van Ham, 2. Julian Voogsgeerd, 3. Thijs Bentvelsen, 12. Florian Busscher, 5. Merijn Snippert, 

10. Marten Schartman, 11. Mats Klein Poelhuis (c) , 8. Stijn Lassche, 7. Bram Klein Poelhuis, 14. Sven 

Oude Groen en 9. Brian Jongejeugd 

Wissels: 6. Marat Zandbergen 

Vanaf de eerste minuut was Bon Boys C2 de bovenliggende partij en zette de Boekelose formatie 

vanaf de eerste minuut onder druk. Bon Boys C2 werd in de eerste tien minuten meerdere keren 

gevaarlijk via de snelle rechtsbuiten die in de thuiswedstrijd ook al 3x trefzeker was. Deze 

buitenspeler had gelukkig in de beginfase zijn vizier niet op scherm staan en zodoende bleef de 

brilstand op het scorebord staan. Het enige gevaar wat BSC Unisson voor rust kon stichtten waren 

een tweetal vrije trappen vanaf de zijkant die de 16 meter indraaiden. Bij beide situaties leek het 

erop dat er een doelpoging uitkwam, maar tot twee keer toe zat er een verdediger met een voet 

tussen.  

Na 23 minuten voetballen maakte Bon Boys C2 de verdiende 1-0. De manier waarop was vervelend, 

maar dat neemt niet weg dat de voorsprong voor Bon Boys verdiend was. Een "voorzet" vanaf de 

zijkant valt over Luuk bij de tweede paal binnen. Nog geen drie minuten later wordt de voorsprong 

verdubbeld door Bon Boys. De rechtsbuiten kan op snelheid de achterlijn halen en trekt de bal voor 

richting de tweede paal waar de inlopende linksbuiten de bal eenvoudig binnen kan schuiven (2-0). In 

de blessuretijd van de eerste helft wordt het ook nog 3-0. 

In de rust komt Marat in de ploeg voor Brian. Marat gaat op rechtshalf spelen, zodat Marten centraal 

op het middenveld kan gaan spelen en Mats op linksbuiten. 

Ook in de tweede helft kon BSC Unisson C1 niet de gewenste tegenstand geven. Bij Bon Boys C2 

zaten vier spelers van 1,90 meter en dan komen wij nog wat kilo's te kort om fysiek de strijd te 

winnen. De oplossing moest dus gezocht worden door te blijven voetballen. We speelde echter op 

een grasveld wat de laatste weken niet gerold was en dit bevordert het "makkelijk" rondspelen van 

de bal niet. 

Ondanks dat het veld niet in ons voordeel was hadden we verder ook weinig in te brengen. We 

gingen nog vol goede moed de tweede helft in, maar binnen drie minuten lag de 4-0 in het net en 

dan weet je dat we moeten oppassen voor een dikke nederlaag. Wij hadden in de tweede helft nog 

een opgelegde kans om de eer te redden, maar Sven heeft vanaf acht meter voor de goal te veel tijd 



nodig om de bal te controleren en zodoende kan een tegenstander zijn schot nog blokken. Deze kans 

kwam overigens door goed doorzetten van Mats aan de linkerkant. Een andere kans op een 

eretreffer was er voor Bram. Hij kreeg de uittrap van de keeper zo ineens in zijn voeten gespeeld. Hij 

besloot te schieten vanaf 25 meter waar doorlopen een betere optie was geweest. Uiteindelijk weet 

Bon Boys C2 nog 3 keer te scoren waardoor de eindstand 7-0  wordt. 

Een wedstrijd om snel te vergeten en laten we het er voor deze ene keer maar op houden dat de 

ruime nederlaag komt door de vele afwezigen. Volgende week gaat BSC Unisson C1 op bezoek bij 

Rigtersbleek C2. Ook die wedstrijd werd in het najaar thuis verloren, dus daar hebben we wat recht 

te zetten. Een overwinning moet mogelijk zijn, want met het Wintertoernooi op 9 januari hebben we 

van Rigtersbleek C2 gewonnen (0-2).  

Bij deze wil ik alle ouders die zaterdag ook weer in Haaksbergen aanwezig waren bedanken en 

hopelijk kunnen wij jullie volgende week zaterdag een betere wedstrijd voorschotelen. 

Tekst: Arjan Wissink 


