
Bon Boys C2 - BSC Unisson C1, eindstand 0-1 (0-0) 

22-11-2014 

Afgelopen zaterdag heeft onze C1 de uitwedstrijd tegen Bon Boys C2 gespeeld. Vooraf werd een 

zware pot verwacht aangezien de mannen uit haaksbergen 6 plaatsen hoger op de ranglijst stonden. 

Opstelling: 
Keeper: 1. Luuk van Ham; Defensie: 7. Hugo Kooy, 3. Rick Zoetman, 4. Pim Kolthof© en 6 Max v/d 
Loo; Middenveld: 11. Luc Nibbelink, 8. Stijn Lassche en 14. Pim Bijmolt; Aanval: 15. Brian Jongejeugd-
Mens, 9. Nick Asveld en 16. Matthijs Nagel; Wissels: 2. Sten ter Stal, 10. Coen Swidde. 
Afwezig: 12. Lucian Guchelaar(volleybal) 
 
Vanaf de aftrap was duidelijk dat we met 2 gelijkwaardige ploegen te maken hadden. Aan beide 

kanten werden er speldenprikjes uitgedeeld, de 1ste echte kansen hingen dan ook al gauw in de lucht. 

En deze kwamen er aan Haaksbergse zijde... vanaf het middenveld werd de bal tussen onze keeper 

en verdediging gelegd waarop de midmid er als eerste bij was. Hij schoot de bal buiten bereik van 

Luuk op goal, gelukkig verdween de bal met behulp van zowel de linker- als de rechterpaal terug in 

het veld. Terwijl bij onze jongens de scherpte mistte om ook echt tot een grote kans te komen waren 

het de jongens van Bon Boys die via de kluts wederom een dot van een kans kregen... in de rebound 

werd deze bal er alsnog ingeschoten maar toen was er al gevlagd voor buitenspel. Vlak voor rust 

moest Matthijs noodgedwongen het speelveld verlaten wegens een knieblessure. 

Ruststand 0-0. Coen Swidde verving brian en Luc ging zodoende op linksbuiten spelen. 

Na de rust waren onze jongens een stuk feller en werd de strijd op het middenveld steeds vaker 

gewonnen. En hoewel we veelvuldig gevaarlijk voor de goal van de tegenstander kwamen wisten we 

steeds de beslissende (steek)bal niet te bewerkstelligen. Bon Boys zette hier een aantal 

afstandschoten tegenover die een aantal keer maar tenauwernood konden worden gepareerd door 

de uitstekend keepende Luuk. 

De druk werd hoger, en nadat er vanaf het uitvak al de nodige kreten door de harde kern het veld in 

werden geslingerd wisten onze jongens dat het menens was.... Nick Asveld was hier wel heel erg 

door getriggerd! Hij kreeg de bal randje 16 aangespeeld door Coen, wist zich los te maken van zijn 

directe tegenstander en schoof de bal keurig langs de keeper, 0-1. (4de week op rij gescoord Nick?) 

Na deze goal vielen er aan beide kanten nog een paar wanhoopspogingen maar aan de stand werd 

niets meer verandert. Wat betekent dat de 1ste uitoverwinning een feit was.  

Aankomende zaterdag spelen we om 14.00 de thuiswedstrijd tegen het hooggeclasseerde 

Rigtersbleek C1. Komt allen kijken! 


