
BSC Unisson C1boekt zwaarbevochten 4-5 uitzege op ATC '65 c4 

ATC '65 C4 - BSC Unisson C1, eindstand 4-5 (2-2) 

Voor de C1 stond afgelopen zaterdag de lastige uitwedstrijd in Hengelo tegen ATC’65 C4, dat maar 
liefst 10 C-teams heeft, op het programma. De openingswedstrijd vorige week haddn onze jongens 
gelijk gespeeld tegen Neo. Door de afwezigheid van Ewald ging BSC Unisson met 13 spelers op pad. 

De basiself was als volgt: 
Keeper: Luuk van Ham                                                                                                                
Verdediging: Thijs Bentvelsen, Julian Voogsgeerd, Joep Timmers© en Florian Busschers 
Middenveld: Merijn Snippert, Marten Schartman en Jesse Hinnen 
Voorhoede: Mats klein Poelhuis, Sven oude Groen en Bram klein Poelhuis 
Wissels: Stijn Lassche en Pelle Wermer 

Onze jongens kwamen sterk uit de startblokken. De beginfase begon iets onwennig en aan beide 
zijden werd vooral achterin de bal rondgespeeld. Te vroeg wilde beide teams de voorhoedespelers in 
stelling brengen wat veelal tot weinig rendement leidde. Na een dus wat rommelige beginfase waren 
het onze jongens die de eerste kansjes wisten te creëren, die vooral uit afstandschoten bestonden. 
De 1ste 100% kans was voor Sven, die na goed doorzetten alleen op de keeper afliep, helaas belandde 
zijn inzet op de vuisten van de keeper. 2 minuten later was het wel raak, Sven werd diep gestuurd, 
waarop zijn directe tegenstander hem neertrok in de 16. Penalty! Mats wist dit buitenkansje 
eenvoudig te benutten waardoor we op een 0-1 voorsprong kwamen. 

Na deze goal kwam ATC iets beter in de wedstrijd, en was het een op en neer golvende wedstrijd. Na 
dik 20 minuten spelen kreeg ATC een corner. Deze werd onschadelijk gemaakt door onze defensie, 
waarop Bram direct diep werd gestuurd, Bram wist op zijn buurt de meegesprinte Mats te vinden die 
de bal koelbloedig achter de ATC doelman wist te schieten, 0-2. 

Onze jongens werden wat nonchalant en we speelden met teveel mensen voor de bal. Dit leidde vlak 
na de 0-2 tot simpel balverlies, waarop de snelle linkerspits alleen op de verder goed keepende Luuk 
afging, hem passeerde en de bal simpel in het lege doel kon schuiven 1-2. Nog voor rust wist ATC 
nogmaals doeltreffend te zijn middels een goed uitgevoerde counter waardoor de ruststand 2-2 was. 

In de rust kwamen Stijn en Pelle in het veld voor Bram en Florian. 

In de 2de helft veranderde er weinig aan het spelbeeld, het spel golfde op en neer en beide teams 
kregen voldoende mogelijkheden om op voorsprong te komen. Nadat Mats en Marten hun inzet nog 
gestopt zagen worden was het Stijn die met een indrukwekkende solo heel ATC inclusief de keeper 
het nakijken gaf en zo de 2-3 liet noteren. Echter konden we niet lang genieten van de voorsprong, 
toen uit een goed genomen corner de mee opgekomen centrale verdediger optimaal wist te 
profiteren van zijn goede loopbeweging waarop hij de bal over het hoofd van Marten heen, in de 
kruising schoot, 3-3. 

Met nog een kwartier te spelen zochten beide teams vol de aanval, waardoor er van verzorgd 
voetbal geen sprake meer was. Na de nodige speldenprikjes aan beide zijden was het wederom Stijn 
die met een individuele actie het verschil wist te maken. Met een hard schot wist hij de keeper voor 
de 2de keer het nakijken te geven, 3-4. Wederom konden we niet lang van onze voorsprong genieten 



want 2 minuten na de 3-4 wisten de gastheren wederom te profiteren van een goed genomen 
corner. Een mooie kopbal verdween keihard in het net achter Luuk, 4-4 

Alles leek erop dat we vandaag genoegen moesten nemen met een 4-4 gelijkspel. Maar Stijn wist 
voor de 3de keer zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Een goed opgebouwde aanval over links 
belandde bij Stijn. Hij omspeelde zijn directe tegenstander en schoot de bal vervolgens onberispelijk 
achter de terneergeslagen keeper. Een vreugde-uitbarsting tot gevolg. 4-5. ATC wist in de resterende 
minuu geen kans meer te creëren, zodat we met een zwaarbevochten 4-5 zege teruggingen naar 
Boekelo. 

Aankomende zaterdag spelen we een thuiswedstrijd tegen Achilles’12 C2. Aftrap om 13.00 uur. 

Tekst: Egbert Roossink 

 


