
BSC Unisson C2: ruim verlies, maar blijft hard werken 

19-09-15 Wilhelminaschool C4 - BSC Unisson C2, eindstand 7-0 (5-0) 

Dat de tegenstanders dit seizoen, ondanks dat het de 5e klasse is, vaak een kop groter 
is en vaak over een versnelling meer beschikt,was ons na een paar oefenwedstrijden 
en de eerste competitiewedstrijd tegen Victoria '28 al wel duidelijk geworden. 
Vandaag zou het tegen Wilhelminaschool C4G niet anders zijn. Desondanks gingen 
we vol goed moed met 5 mannen en 8 vrouwen de strijd aan op een wel erg 
regenachtige zaterdag op Sportpark Vikkerhoek in Hengelo. 

Teammanager Alice Vossebeld had meer dan genoeg auto's geregeld, Han Schokker 
was de leider van de dag, Bert Wennink fungeerde als assistent-scheidsrechter en 
Fred Almoes als coach. De wedstrijd begon 15 minuten te laat, wegens een slechte 
planning bij Wilhelminaschool (en dat was niet het enige, daarover later meer). 

Opstelling: 
Doel: Daan Weterholt 
Achter: Myrthe ten Voorde, Jasper Wennink, Bente Ter Stal (C), Nicole Arends 
Midden: Aukje Bentvelzen, Marat Zandbergen, Karin Hoenink 
Voor: Brian Jongejeugd, Sacha Norden, Inge Grashof 
Wissel: Demi Klein Wentink, Eline Schokker 

Wilhelminaschool zette ons vanaf het allereerste fluitsignaal van de goed maar wel 
erg volgens de regels fluitende jonge scheidsrechter onder druk en voor we wakker 
werden lagen er al 2 goals achter Daan in het net. Ons middenveld werd overlopen 
door de veel grotere en fysiek sterkere tegenstander, iets waar Bente zich als laatste 
vrouw overigens totaal niets van aantrok en achterin nog de ene na de andere bal 
wegschoffelde voor de voeten van de kansrijke spitsen van de thuisclub. Na 15 
minuten en een 4-0 achterstand nam Wilhelminaschool onbewust wat gas terug, 
kregen wij wat meer grip op de tegenstander, maar dat leidde tot 0,0 kansen. Vlak 
voor rust viel de 5-0, doordat de scheidsrechter vanaf 40 meter oordeelde dat de bal 
de lijn was gepasseerd, maar dat voor de statistieken. 

In de rust er op gehamerd dat we alleen met hard voor elkaar te werken en de man te 
houden de schade beperkt konden houden, of zoals Bente het zei "de beuk erin". 
Helaas was er na de geen ontvangst bij binnenkomst, ook geen thee in de rust. 

In de 2e helft hetzelfde spelbeeld, maar Wilhelminaschool had nu het vizier niet op 
scherp staan. En, dat moet gezegd worden, iedereen van BSC Unisson bleef knokken 
tot het eind. Kansen kregen we niet, maar maakten het de tegenstander wel een stuk 
lastiger. Uiteindelijk zou het 7-0 worden. 

En dan nog even wat frustraties die ik kwijt moet. Na afloop wilde leider Han het 
wedstrijdformulier invullen, maar dat hadden de leider (?) van Wilhelminaschool en 
de scheidsrechter al samen gedaan, zonder dat iemand van ons daar bij was en ze 
hadden er maar 8-0 van gemaakt, en ook dat paste geheel in de lijn van deze middag. 
Ik ben in al die jaren nog niet zo slecht ontvangen als deze middag bij 



Wilhelminaschool, geen ontvangst, geen koffie voor of na de wedstrijd, geen thee in 
de rust en aan het eind geen mogelijkheid gezamenlijk het digitale wedstrijdformulier 
in te vullen, daarbij in ogenschouw nemend dat de tegenstander dus invult dat wij 
accoord gaan. Ik ben blij dat wij het bij BSC Unisson heel anders doen en dat ook 
blijven doen. 

Al met al een zware wedstrijd, maar een pluim aan iedereen voor de enorme inzet, de 
positieve instelling en het zeer correcte gedrag in het veld.  

Volgende week 26 september om 11.30 uur de thuiswedstrijd tegen HSC '21 C5G. 
Misschien dat er dan een wat beter resultaat inzit, ondanks dat HSC vandaag wel 
gewonnen heeft. 

Tekst: Fred Almoes 

 


