
HSC ’21 C2 – BSC Unisson C1, einduitslag 5-3 (3-2)  23-08-2014 
 
BSC Unisson C1 verliest eerste wedstrijd van het seizoen met 5-3 bij HSC'21 C2  
 
Op maandag 4 augustus is de C1 begonnen met trainen. Er waren toen nog enkele jongens op 
vakantie die later aansloten. Tot aan 4 september bestaat de C1-selectie uit 16 spelers. Op 
donderdag 4 september zullen trainer Arjan Wissink en assistent-trainer Egbert Roossink de groep 
vertellen welke (twee) jongens nog afvallen naar de C2. De jongens die afvallen zullen wel de rest van 
het seizoen op de dinsdag mee blijven trainen bij de C1. 
De eerste wedstrijd die we afgelopen zaterdag moesten afwerken was een bekerwedstrijd bij HSC'21 
C2. Om 11:45 was bijna iedereen op de Zweede en moesten we nog even wachten op Stijn Lassche 
die te laat was en dus aan de kant mocht beginnen. Rick Zoetman was wel aanwezig, maar is niet 
binnen de lijnen geweest vanwege het feit dat hij letsel aan de enkelbanden heeft opgelopen op 
vakantie.  
 
Opstelling BSC Unisson C1:  
1. Luuk van Ham, 2. Sten ter Stal, 3. Harmen Monnink, 4. Pim Kolthof, 5. Robin Winters, 6. Max van 
de Loo, 7. Hugo Kooy, 8. Luc Nibbelink, 9. Nick Asveld, 10. Coen Swidde (c) en 11. Brian Jongejeugd  
 
Wissels: 12. Marat Zandbergen, 14. Lucian Guchelaar, 15. Stijn Lassche en Pim Bijmold  
 
Aan het begin van de wedstrijd was snel duidelijk dat beide teams een team hebben met veel 
jongens die vorig jaar niet samen hebben gevoetbald. Er zaten geen vaste patronen in en veel 
jongens waren nog zoekende. Het is BSC Unisson C1 die in de beginfase het meeste balbezit heeft. 
Dit leidt ook gelijk tot goede mogelijkheden, want de laatste linie van HSC'21 C2 gaf veel ruimte weg 
aan de aanvallers van BSC Unisson. Het is echter de keeper van HSC die zijn ploeg in de wedstrijd 
houdt, want zowel Nick, Hugo als Brian weten hun inzetten niet tot een doelpunt te promoveren.  
 
In de 16de minuut is het dan toch raak. Hugo is zijn tegenstander te snel af en haalt de achterlijn aan 
de rechterkant. Zijn voorzet is voor Nick wat aan de scherper kant, maar de verdediger van HSC raakt 
de bal totaal verkeerd en schiet hem achter zijn eigen doelman. Lang kunnen we niet van onze 
voorsprong genieten, want twee minuten later overkomt Max hetzelfde in onze 16 meter en staat de 
stand weer gelijk (1-1). Blijkbaar waren we hier zo van geschrokken dat we eerst vijf minuten 
moesten bijkomen, maar dit levert ons wel een achterstand op. De centrale middenvelder van HSC 
weet met een steekbal de rechtsbuiten van HSC alleen voor de keeper te zetten die vervolgens geen 
fout maakt (2-1). Drie minuten voor rust komen we echter nog terug. Hugo snelt langs zijn man en 
schiet vanaf de rechterkant op doel. De keeper weet echter zijn inzet te keren, maar heeft geen 
antwoord op de inzet van zijn eigen verdediger die de bal als een spits in de touwen schiet. Het was 
overigens dezelfde verdediger als die het eerste doelpunt voor ons maakte. In de blessure tijd van de 
eerste helft komt HSC'21 C2 toch weer op voorsprong. Wij zijn in de aanval en te veel middenvelders 
van ons bevinden zich in het strafschopgebied van de tegenstander. HSC'21 C2 weet de bal te 
veroveren en kan zodoende het hele veld oversteken en rond de counter keurig af. Ruststand 3-2.  
 
In de rust komen Marat, Pim Bijmold, Stijn en Lucian in het veld voor Robin, Luc, Brian en Max.  
Ook in de tweede helft heeft BSC Unisson C1 meer balbezit, maar weet dit nog niet gelijk om te 
zetten tot doelpunten. In de 45ste minuut komen we dan toch weer op gelijke hoogte door een 
goede individuele actie van Nick. Tot een ieder zijn verbazing besluit de scheidsrechter de goal af te 
keuren en een vrije trap te geven aan ons op 30 meter van de goal af. Na afloop van de wedstrijd 
kwam de scheidsrechter zijn excuses aanbieden, maar daar kopen wij niets voor.  
 
In de 50ste minuut is het dan toch weer gelijk. Door goed doorzetten kwam Hugo alleen voor de 
keeper te staan en weet de bal op fantastische wijze over de keeper te schieten en zo d 3-3 aan te 



tekenen. In het laatste kwartier van de wedstrijd sloeg de vermoeidheid aan beide kanten toe en 
werden er steeds meer fouten gemaakt. In de 57ste minuut komt HSC'21 C2 toch weer op 
voorsprong. Linksback Lucian wil de bal terug spelen op Luuk van Ham, maar doet dit met een 
boogbal door de lucht die niet door Luuk te houden is en de bal verdwijnt via de paal in het doel. Dat 
het dan in de voorlaatste minuut nog 5-3 wordt is enkel voor de statistieken.  
 
Kortom, het was een merkwaardige wedstrijd met maar liefst 4! eigendoelpunten. De sfeer onderling 
bij de jongens was goed en wij als trainers zijn positief gestemt over het vervolg van het seizoen. 


