
BSC Unisson C1 - SC Enschede C2, eindstand 0-4 (0-2) 

21-02-2015 

Afgelopen zondag moest onze C1 aantreden tegen subtopper SC Enschede C2. Door de 
afwezigheid van Pim Kolthof, Nick Asveld, Sten ter Stal en Coen Swidde, was de 
begeleiding genoodzaakt een beroep te doen op Joep Timmers, Bram klein Poelhuis en 
Sven oude Groen uit de D1, die woensdag hun competitiewedstrijd al hadden 
afgewerkt(zie site voor wedstrijdverslag). 

Opstelling: 

Doelman: Luuk van Ham; Verdediging: Lucian Guchelaar, Rick Zoetman, Max v/d Loo en Robin Winters; 

Middenveld: Matthijs Nagel, Stijn Lassche en Pim Bijmold; Voorhoede: Luc Nibbelink, Hugo Kooy en Brian 

Jongejeugd; Wissels: Joep Timmers, Bram klein Poelhuis en Sven oude Groen 

  

Onder belabberde weersomstandigheden werd er om 14.03 afgetrapt. Vooraf werd er 
een zware pot verwacht tegen een vooral technisch sterkere tegenstander, zoals we 
hadden gemerkt in de heenwedstrijd (4-1 nederlaag).  Deze verwachtingen bleken aardig 
te kloppen, want ondanks de zeer kille weersomstandigheden was het vooral SC 
Enschede dat veelal in balbezit was en onze achterhoede telkens zeer vroeg onder druk 
zette. Een miscommunicatie leidde na dik 10 minuten dan ook tot de op dat moment 
terechte 0-1. De wijze waarop was echter nogal klungelig. Er werd de Enschedese 
aanvallers dan ook geen strobreedte in de weg gelegd.  Het spel golfde vervolgens op en 
neer wat echter aan beide kanten tot 5 minuten voor rust niet tot echte kansen leidde. 
De achterhoede slaagde er niet in om de bal goed weg te werken. De spits liet dit 
buitenkansje niet onbenut en schoot raak 0-2. Dit was tevens de ruststand. 

In de rust maakten Brian, Matthijs en Luc plaats voor Joep, Bram en Sven. Er werd 
duidelijk gemaakt dat het moeilijk zou worden, maar dat er zeker nog iets mogelijk zou 
zijn. Dit bleek dan ook waar want nadat er in de eerste 10/15 minuten van de 2de helft 
aan beide kanten weinig tot niets werd gecreëerd was het aanvoerder Pim Bijmold die 
tot 2x toe de aansluitingstreffer op zijn hoofd had. Echter voorkwam de keeper op 
wonderbaarlijke wijze een goal. 

Helaas voor ons was het nog geen vijf minuten wel raak voor sportclub. waardoor er een 
0-3 achterstand op het scorebord stond en de wedstrijd gespeeld was. We probeerden 
via de zijkanten nog wel het nodige gevaar te creëren, echter mistten we body en 
snelheid om het de Enschedese formatie nog moeilijk te maken. Via de tegenaanval 
kwam SC Enschede er nog een aantal keer gevaarlijk uit. Dit resulteerde nog 1x in een 
doelpunt wat de eindstand bracht op 0-4. Al met al een terechte uitslag tegen een betere 
ploeg. 

Aankomende zondag nieuwe kansen tegen Emos. Deze wedstrijd spelen we uit om 
12.30. 


