
Rigtersbleek C2 - BSC Unisson C1, eindstand 2-4 (1-2) 

BSC Unisson C1 wint overtuigend na spannende wedstrijd van Rigtersbleek C2 

21-03-2015 

Na 2 gewonnen wedstrjden tegen respectievelijk Victoria ’28 C2 en Wilhelminaschool 
C2 gingen we vol goede moed op pad richting het sportpark van Rigtersbleek. Helaas 
zonder de niet fitte Pim B. en Matthijs maar met aanvoerder Pim K. in onze gelederen 
werd er aangetreden tegen nieuwkomer Rigtersbleek C2. 

De gastheren deden er alles aan om ons 
vanaf het begin al te dwars te liggen, 
want door de bouw van een nieuw 
kleedkamergebouw waren wij 
genoodzaakt om in de gymzaal een aantal 
straten verderop onze voorbespreking te 
doen. Niet ideaal maar we moesten het er 
mee doen. 

 

We startten in de volgende opstelling: 

Keeper: Luuk van Ham, Verdediging: 2. Sten ter Stal, 3. Pim Kolthof©, 4. Rick Zoetman en 5. Robin 

Winters, Middenveld: 6. Max v/d Loo, 10. Coen Swidde en 8. Stijn Lassche, Voorhoede: 7. Hugo Kooy, 9. Nick 

Asveld en 11. Luc Nibbelink. 

Wissels: 12. Lucian Guchelaar en 14. Brian Jongejeugd 

  

Vanaf de 1ste minuut bleek al dat het een open wedstrijd zou worden. Het spel golfde 
dan ook mooi op en neer. Voetballend deed "De Bleek" het best aardig maar zodra de 
bal bij de voorhoedespelers aankwam, waren het onze achterhoedespelers die de een 
na de andere aanval onschadelijk maakten. Onze aanvallers hadden hier wat minder 
moeite mee en dit leidde ook binnen 10 minuten tot 2 grote kansen. Helaas had Hugo 
zijn vizier nog niet helemaal op scherp staan waardoor de keeper zijn doel nog schoon 
kon houden. 

Vervolgens was het de beurt aan "De Bleek" om gevaarlijk te worden. Eerst wist de 
linksbuiten via een corner de bal net niet binnen te werken. Een minuut later was de 
spits net niet scherp genoeg en zag zijn inzet aan de verkeerde kant van de paal 
eindigen. 

Na een aantal afstandschoten van ons die nog geen resultaat opleverden was het 
Hugo die na wederom een rush aan de rechterkant dit maal wel de rust wist te 
bewaarden en zo na  dik 20 minuten de 0-1 binnen wist te schieten. Kreten als ‘en nu 
doorgaan’, ‘hou dit vast’ en ‘we zijn er nog lang niet’ vlogen na de goal over het veld. 
En dat we er nog lang niet waren bleek al enkele minuten later. Een 
miscommunicatie tussen keeper en verdediging leidde er toe dat de rechtsbuiten zo 
alleen door kon richting goal en nadat Luuk in 1ste instantie nog knap redde was er in 
de rebound geen houden meer aan. 1-1. Onze jongens waren even kort teleurgesteld 



en het spel werd er niet beter op. Soms heb je dan een beetje geluk nodig, en dat 
hadden we. Een hoge vrije bal werd de 16 binnen geschoten en waar iedereen dacht 
dat dit een prooi was voor de keeper, faalde deze jammerlijk. De bal viel stil op 5 
meter van de goal, waar Luc Nibbelink vervolgens als  eerste bij was en zo de 1-2 
binnen schoot. Dit was tevens de ruststand. 

Trainers/Coaches waren zeer tevreden over het vertoonde spel en dan heb je 11 
spelers die allemaal wel zouden mogen blijven staan. Echter heeft iedereen recht op 
minimaal een helft speeltijd dus dan moeten er keuzes gemaakt worden. Lucian 
kwam voor Robin en Brian verving doelpuntenmaker Luc. 

Vol goede moed gingen we de 2de helft in. Het was Nick, die we in de eerste helft nog 
niet veel in actie hadden gezien, die liet zien waarom hij spits nr. 1 was/is binnen ons 
team. Vanaf ruim 15 meter schoot hij de bal onberispelijk achter de goalie van 
Rigtersbleek, 1-3. We zaten op rozen en het was nu enkel zaak om deze voorsprong 
vast te houden. Dit was makkelijker gezegd dan gedaan. De vele werklust had toch de 
nodige energie gekost en van het goedev spel uit de eerste helft was weinig over 
gebleven. We zaten met de rug tegen de welbekende muur. Rigtersbleek zette aan, 
wat ook tot de nodige kansen leidde. Aan de andere kant hadden Nick en Hugo ook 
nog de nodige mogelijkheden om de score verder uit te breiden. 10 minuten voor tijd 
werd het toch weer spannend nadat de nr. 10 van "De Bleek" uit de kluts de 2-3 
binnen schoot. 

Dit leidde tot een alles of niets situatie, die in ons voordeel uitpakte. Door de weinig 
overgebleven verdedigers aan de kant van Rigtersbleek, was het Nick die middels een 
individuele actie zijn directe tegenstander(s) het nakijken gaf en de bal beheerst 
achter de keeper schoot, 2-4. Nog diezelfde minuut vloot de keurig fluitende scheids 
voor het einde van de wedstrijd. 

Aankomende zaterdag spelen we om 10.00 uur de uitwedstrijd tegen Achilles 
Enschede C1. Deze tegenstander gingen in Boekelo in de heenwedstrijd met een 2-1 
nederlaag huiswaarts, wat toen de eerste overwinning van het seizoen voor ons 
jongens betekende. Er liggen dus wederom kansen. 

Gegroet en tot zaterdag, Egbert 


