
BSC Unisson C1 wint met 1-2 bij Vogido C2. 

Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson C1 aantreden in Enschede tegen Vogido C2. 
Ewald Koetse was niet beschikbaar en zodoende werd er met 13 spelers afgereisd naar 
Vogido. Vooraf werd een lastige wedstrijd verwacht, want Vogido wist tot dusver 3 
punten meer te behalen dan BSC Unisson C1 en wist te winnen van koploper TVO C1. 
Stijn Lassche begon aan de kant, omdat hij maar één keer had getraind en Sven Oude 
Groen kwam erachter dat hij zijn voetbalschoenen was vergeten. 

Opstelling BSC Unisson C1: 
1.Luuk van Ham, 2. Julian Voogsgeerd, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers ©, 12. 
Florian Busscher, 5. Merijn Snippert, 6. Jesse Hinnen, 10. Marten Schartman, 7. 
Bram Klein Poelhuis, 15. Pelle Wermer en 11. Mats Klein Poelhuis 

Wissels: 8. Stijn Lassche en 9. Sven Oude Groen 

In het begin van de wedstrijd zakte BSC Unisson C1 iets terug om te kijken waar het 
gevaar van de tegenstander ligt. De tegenstander speelde 4-4-2, dus ging Joep 
verdedigende middenvelder spelen en werd Thijs laatste man. Al snel werd duidelijk 
dat er vandaag punten te behalen waren als we van onze eigen kracht uit zouden 
gaan. BSC Unisson C1 begon steeds meer balbezit te krijgen en de tegenstander onder 
druk te zetten. Dit betekende wel dat er ruimte kwam te liggen achter onze 
verdediging en uit één van de spaarzame counters van Vogido weet de snelle 
linksbuiten met een puntertje de 1-0 op het scorebord te zetten. BSC Unisson C1 laat 
de kop gelukkig niet zakken en gaat op zoek naar de gelijkmaken. Eerst is het Pelle 
die voor open doel de bal ongelukkig raakt en net naast schiet na een fantastische 
actie langs de achterlijn van Marten. Het is dezelfde Marten die twee minuten later de 
kans krijgt om 1-1 te maken als Joep de bal beheerst achter de laatste linie legt en 
Marten de bal met volley naar de lange hoek schiet. Helaas gaat zijn inzet op de paal. 
In de 23ste minuut is het dan toch raak als Mats slim naar binnen draait na een goed 
opgebouwde aanval van achteruit. Mats dribbelt naar binnen en besluit te schieten 
vanaf 20 meter en ziet de bal links in de onderhoek verdwijnen (1-1). 

In de rust komen Sven en Stijn in de ploeg voor Pelle en Julian. Merijn zakt een linie 
en wordt linksback, zodat Stijn links op het middenveld kan gaan spelen. 

In het begin van de tweede helft dringt BSC Unisson C1 de tegenstander steeds verder 
terug en krijgt het ook mogelijkheden om op voorsprong te komen. De mogelijkheden 
die de ploeg weet te creëren worden echter niet gepromoveerd tot doelpunten. Vogido 
C2 krijgt op haar beurt ook nog een uitgelezen mogelijkheid, maar de snelle 
linkerspits legt de bal niet goed breed waardoor Merijn redding kan brengen. Na 10 
minuten voetballen in de tweede helft lijkt BSC Unisson C1 dan toch op voorsprong te 
komen als Sven in de 16 meter wordt neergelegd en de goed fluitende scheidsrechter 
de bal op de stip neerlegt. Dit buitenkansje is Mats echter niet gegund, want de kleine 
keeper van Vogido duikt de bal uit de hoek. Uiteindelijk gaan de drie punten toch mee 
naar Boekelo als Sven de bal op randje 16 meter goed breed legt op Marten. Marten 
had het vandaag op zijn heupen en besloot daarom niet gelijk af te werken, maar op 
weergaloze manier 4 tegenstanders in de 16 meter uit te spelen alvorens hij de bal 
simpel langs de keeper schuift (1-2). Met nog 5 minuten op de klok begint Vogido een 



slotoffensief. Zij gaan 1 op 1 spelen, maar komen niet verder dan een tweetal vrije 
ballen en een cornerbal die niet voor serieus gevaar zorgen. BSC Unisson C1 kan op 
de counter de wedstrijd nog in het slot gooien, maar verzuimt dit. Na 73 minuten fluit 
de scheidsrechter af en kan BSC Unisson C1 weer een keer drie punten bij schrijven. 

Deze overwinning werd ’s avonds met de playbackshow goed gevierd en de act die 
BSC Unisson C1 op de bühne opvoerde was er één van hoge kwaliteit. Helaas vielen 
we dit jaar niet in de prijzen. 

Volgende week speelt BSC Unisson een thuiswedstrijd tegen Suryoye-Mediterraneo 
C1. Op De Zweede wordt er om 13:00 afgetrapt. 

 


