
20-08-2015 Sparta E C2 - BSC Unisson C1, eindstand 3-3 (0-2) 

Bsc Unisson C1 speelt gelijk tegen Sparta Enschede C2. 

Afgelopen donderdag heeft de C1 de bekerwedstrijd tegen Sparta C2 gespeeld. In Enschede werd 

er om 18.30 afgetrapt. Vanaf het begin van de wedstrijd was het duidelijk dat we met een 

behoorlijk sterke tegenstander te maken hadden. Vorig jaar speelden veel van de jongens van 

Sparta nog in Sparta Enschede D1, dat in de hoofdklasse voetbalde. 

Binnen 1 minuut moest er een knappe redding van Luuk aan te pas komen om niet direct tegen 

een achterstand aan te lopen. Onze verdedigers hadden het moeilijk met de vele positie 

wisselingen aan de kant van Sparta. Naarmate de wedstrijd vorderde kregen wij iets meer grip 

op de tegenstander en wisten we via Sven een grote kans te creëren. Helaas stond het vizier nog 

niet op scherp waardoor de bal hoog over ging. Sparta kreeg op haar beurt ook de nodige 

kansen.  

Toch waren het onze jongens die op voorsprong kwamen. Sven wist zijn individuele actie goed 

door te zetten tot in de 16 meter waarop hij hard ten val werd gebracht door de laatste man. 

Penalty. Ewald eiste de bal op en schoot hem onberispelijk à la Johan Neeskens (wie kent hem 

nog) achter de keeper. De Spartanen waren duidelijk geschokt door deze tegengoal en we 

hadden op dat moment dan ook de overhand. Dit werd vlak voor rust beloond met nog een 

knappe ‘spitsen’ goal van Ewald, waardoor we met 0-2 gingen rusten. 

In de rust werd door trainer Arjan heel duidelijk gemaakt dat we deze wedstrijd nog lang niet 

hadden gewonnen. Deze woorden bleken niet gelogen want Sparta vloog na rust uit de 

startblokken. Binnen 5 minuten wisten ze via een knap afgeronde aanval over links de 1-2 

binnen te schieten en  10 minuten later lag ook nummer. 2 in het netje, 2-2. We wisten hier op 

dat moment weinig tegenover de stellen. Een kwartier voor tijd viel de, op dat moment terechte, 

3-2 voor Sparta. De mid-mid wist met een zondagsschot keeper Luuk te verzwalken en zag zijn 

schot de linkerbovenhoek in vliegen. 

Sparta zakte wat in en onze  jongens wisten weer iets meer gevaar te stichten. Dit leidde 2 

minuten voor tijd tot een grote kans voor de op dat moment licht geblesseerde Marten, die met 

zijn laatste krachten de bal meenam, alleen de 16 in dribbelde en de bal beheerst achter de 

keeper wist te schuiven. 3-3. Dit was tevens de eindstand. 

Een keurig resultaat tegen een zowel fysieke als voetbaltechnisch zeer sterke tegenstander. 


