
22-08-2015 Victoria '28 C5 - BSC Unisson C2, eindstand 5-1 (4-1) 

BSC Unisson C2: ondanks nederlaag genoeg lichtpuntjes 

Na een volgens menigeen veel te lange zomervakantie en slechts 3 trainingen werden de contouren van het 
nieuwe BSC Unisson C2 deze week langzaam zichtbaar en was het dus hoog tijd voor een eerste 
oefenwedstrijd uit bij Victoria '28 C5. Een compleet C2 reisde met 14 spelers en bijna evenveel 
ouders/supporters af naar Sportpark Wesselberbrink Zuid. 

Het is BSC Unisson dit seizoen menens met de C2. Waar in het verleden nogal eens "iets gebeurde rondom de 
D2 of C2", daar wil jeugdcoördinator Robert Zoetman zoiets dit jaar koste wat het kost voorkomen. De 
vereniging zorgt voor de technische faciliteiten (trainer voor 2 x per week, ondersteund door 2 CIOS 
studenten, en coaching en eventueel vlaggen op wedstrijddagen). De overige functies moeten uit de groep 
ouders komen en ook hier was het enthousiastme groot te noemen. Alice Vossebeld zal de teammanagement 
taken voor haar rekening nemen, zoals rij- en wasschema's, en het elftalleiderschap zal bij toerbeurten 
worden ingevuld. Verder zijn er zowel met ouders als spelers duidelijke afspraken gemaakt. Daar zal het dus 
dit seizoen allemaal niet aan liggen. 

Toen het voetbal. Dat het niveauverschil vrij groot is werd op de training al duidelijk en met name in het 2e 
deel van de eerste helft. Afspraak was dat we voortdurend zouden wisselen en iedereen zoveel mogelijk aan 
voetballen toe zou komen We begonnen goed, maar konden niet gevaarlijk worden voor de goal van de 
tegenstander en hadden ook moeite om in balbezit te blijven. Na zo'n 20 minuten scoorde Victoria de 1-0 en 
wist dat mede dankzij een penalty nog voor rust uit te breiden naar 4-0, waarna Brian Jongejeugd uit een 
pass van Lucian Guichelaar na een bijzonder fraaie balaanname de 4-1 in de touwen joeg. Rust 4-1. 

In de 2e helft begonnen we wat meer uit onze 
schulp te kruipen, kregen we ook wat meer vat op 
onze 
tegenstander, kreeg ons combinatievoetbal langz
aam enige vorm en begonnen ook de (bijna) 
nieuwelingen onder ons als Karin, Inge, Eline en 
Demi wat meer van zich af te bijten. Zowel Aukje 
als Brian lieten 2 grote kansen op een beter 
resultaat helaas onbenut, waarna Victoria nog 1 
keer wist te scoren en de eindstand 5-1 werd. 

Sommigen dingetjes waren nog wat onwennig, 
zoals 2 kleedkamers met slechts 1 wedstrijdtas en 
waar doe je de wedstrijdbespreking in de 
meidenkleedkamer of de jongenskleedkamer, 
maar al met al een nuttige oefenwedstrijd waarin 
we zeker niet werden weggespeeld, iedereen zijn 

of haar stinkende best deed, maar waarin sommigen nog iets te veel naar de iets grotere en fysiek sterkere 
tegenstander opkeken. Er zit zeker rek voor verbetering in dit team dat zich bovendien 70 minuten 
voorbeeldig heeft gedragen (evenals de supporters). 

Opstelling: 
Doel: Daan Weterholt 
Achter: Jasper Wennink, Bente ter Stal, Lucian Guichelaar, Mirte ten Voorde 
Midden: Aukje Bentvelzen, Marat Zandbergen, Sacha Norden 
Voor: Nicole Arends, Brian Jongejeugd, Inge Grashof 
Wissels: Demi Klein Wentink, Karin Hoenink, Eline Schokker 
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