
BSC Unisson C1 verliest onnodig van Rigtersbleek C2 

24-10-15 BSC Unisson C1 - Rigtersbleek C2, eindstand 2-3 (0-2) 

Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson C1 het opnemen tegen Rigtersbleek C2. Door vakanties en 
dagjes uit was er in de herfstvakantie nauwelijks getraind. De meeste jongens hadden één training 
afgewerkt en Bram en Mats Klein Poelhuis konden door vakantie helemaal niet trainen en kwamen 
vrijdagavond pas terug. Marten Schartman was naar Dubai en kwam zondag pas terug en daarnaast 
was Merijn Snippert herstellende van een kleine ingreep en zij konden zodoende niet meedoen in de 
wedstrijd tegen de Bleek. Gelukkig had de C2 geen wedstrijd op het programma staan en was Aukje 
Bentvelsen bereid om bij ons mee te spelen. 

Opstelling BSC Unisson C1: 
1. Luuk van Ham, 2. Julian Voogsgeerd, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers, 12. Florian Busscher, 6. 
Jesse Hinnen, 8. Stijn Lassche, 10. Aukje Bentvelsen, 14. Sven Oude Groen, 9. Ewald Koetse en 7. Bram 
Klein Poelhuis 
Wissels: 11. Mats klein Poelhuis en 15. Pelle Wermer 

In de beginfase was gelijk duidelijk dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. Aan beide kanten 
waren er kleine mogelijkheden, door slordige fouten. Rigtersbleek was de ploeg die als eerste tot 
scoren kwam, nadat er bij BSC Unisson slordig balverlies werd geleden op het middenveld en 
vervolgens niet werd doorgepakt in de achterhoede (0-1). Hierna kreeg BSC Unisson C1 de betere 
mogelijkheden, maar vooral Ewald had zijn vizier niet op scherp staan in de eerste helft, want hij wist 
drie goede mogelijkheden niet tot een doelpunt te promoveren. Als je dan zelf niet scoort.... dan 
doet de tegenstander het wel. Vlak voor rust komt een middenvelder van Rgtersbleek de 16 binnen 
gedribbeld bij ons en Thijs maakt goed gebruik van zijn lichaam en maakt de aanval onschadelijk, 
maar tot een ieder zijn grote verbazing is scheidsrechter Maickel Ansink van mening dat het een 
strafschop is en dit buitenkansje wordt met beide handen aangepakt door de Enschedese ploeg (0-2). 

In de rust werd aangegeven dat we er met zijn allen in moeten geloven en er hard voor moeten 
werken. Van de eerste minuut in de tweede helft is het BSC Unisson C1 dat domineert, de tweede bal 
wint en gevaarlijker is. Dit leidt binnen 10 minuten na de rust tot de aansluitingstreffer. Een vrije bal 
op 20 meter afstand van het doel wordt snoeihard door Ewald binnengeschoten. BSC Unisson gaat 
gelijk op zoek naar de 2-2 en 8 minuten voor tijd is het Stijn die goed doorzet en de gelijkmaker 
binnen kan schuiven. Beide ploegen konden een gelijk spel niet accepteren en wilden allebei 3 
punten halen vandaag. Hierdoor werd de slotfase erg open en rommelig. Helaas was Rigtersbleek C2 
de gelukkige, want zij wisten twee minuten voor tijd de 2-3 te maken uit een cornerbal. 

Al met al een zure nederlaag, maar deze kan snel weggespoeld worden. BSC Unisson C1 moet 
maandagavond 26 oktober namelijk op bezoek bij Delden C1 om de wedstrijd in te halen die vorige 
week zaterdag niet door is gegaan vanwege vakanties. In Delden wordt om 18:45 afgetrapt. 

Tekst: Arjan Wissink 

 


