
BSC Unisson C1 wint oefenwedstrijd met 4-2 van Bentelo C1 

25-01-2016 BSC Unisson C1 - Bentelo C1, eindstand 4-2 (2-0) 
  
Maandagavond 25 januari speelde BSC Unisson C1 een oefenwedstrijd op De Zweede 
tegen Bentelo C1. Voor BSC Unisson was dit de tweede "wedstrijd" van 2016. Op 
zaterdag 9 januari werd BSC Unisson C1 tweede op het Wintertoernooi van 
Rigtersbleek. Bentelo C1 komt uit in de derde klasse en was in de 
najaarscompetitie keurig tweede geworden. BSC Unisson speelt tweede klasse (hele 
competitie) en staat in de middenmoot. 

Opstelling BSC Unisson C1: 1. Luuk van Ham 2. Julian Voogsgeerd, 3. Thijs 
Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c) en 12. Florian Busscher 6. Jesse Hinnen, 10. Marten 
Schartman en 5. Merijn Snippert 15. Pelle Wermer, 8. Stijn Lassche en 11. Mats Klein 
Poelhuis   Wissels: 7. Bram Klein Poelhuis, 9. Ewald Koetse en 14. Sven Oude Groen 

Bij de warming-up was al snel geconstateerd dat de jongens uit Bentelo over meer 
lengte en kilo's beschikken. De boodschap die onze jongens meekregen was dan ook 
om zoveel mogelijk over de grond te spelen om zo minder duels te krijgen. In de 
eerste vijf minuten werd er van beide kanten eerst de kat uit de boom gekeken. Na 
deze afwachtende beginfase zochten beide ploegen steeds meer de aanval. Het was 
BSC Unisson C1 die de score opende. De keeper van Bentelo C1 schiet een uittrap bij 
linksbuiten Mats in de voeten die op zijn beurt met een droge knal dezelfde keeper 
kansloos laat (1-0). Vol opportunisme gaat Bentelo op zoek naar de gelijkmaker, maar 
de defensie van BSC Unisson C1 blijft goed overeind en de enkele keren dat Bentelo 
tot een doelpoging komt, toont Luuk van Ham zijn kwaliteiten. Voorin moet Stijn zich 
laten vervangen vanwege vermoeidheid (hele dag school). Bram Klein Poelhuis komt 
voor hem in de ploeg. Na 20 minuten weet BSC Unisson de marge te verdubbelen als 
Bentelo op het middenveld knullig balverlies leidt en Pelle met een mooie steekpasses 
Mats in scoringspositie brengt. Mats maakt geen fout en schuift de bal keurig langs de 
doelman van Bentelo (2-0). Deze 2-0 is tevens de ruststand. 

In de rust wordt aangegeven dat we als collectief goed aan het spelen zijn, maar dat 
Bentelo ook kansen heeft gehad. Verder wordt er aangegeven hoe Bentelo ons onder 
druk probeert te zetten en op welke manier wij hier ons het best onderuit kunnen 
proberen te spelen. Daarnaast werd benadrukt dat we meer de zijkanten moeten 
opzoeken, omdat daar onze kwaliteiten liggen en de zwakte van de tegenstander. Sven 
Oude Groen komt in de ploeg voor Pelle Wermer, Stijn Lassche komt Jesse Hinnen 
aflossen en Ewald Koetse komt in de ploeg voor Julian Voogsgeerd. 

In de tweede helft is er een heel ander wedstrijd beeld te zien dan in de eerste helft. 
BSC Unisson is continu aan het voetballen op de helft van de tegenstander. Na tien 
minuten in de tweede helft komt er 3-0 op het scorebord te staan als Luuk van Ham 
een lange bal achter de verdediging van Bentelo legt. De bal wordt niet goed 
weggewerkt en Mats maakt hier dankbaar gebruik van door de bal (in twee keer) 
achter de doelman te schieten en zodoende zijn derde van de avond te maken. Niet 
veel later is het Bram Klein Poelhuis die zijn goede spel met een doelpunt beloond. 
Na een goede actie aan de rechterkant wil hij de bal voorzetten. Deze draait echter 
richting de goal en valt bij de tweede paal binnen (4-0). Bentelo C1 komt pas 10 



minuten voor het eind van de wedstrijd met haar eerste doelpoging (een schot van 35 
meter) in de tweede helft. Beide ploegen spelen erg hard, maar wel fair. Het is een 
compliment waard om te zien hoe de "kleine" jongens van BSC Unisson C1 de duels in 
gaan tegen de veel grotere spelers uit Bentelo. Scheidsrechter Maickel Ansink fluit 
een prima wedstrijd, laat veel doorgaan en dit komt de wedstrijd alleen maar ten 
goede. Of het gemakzucht is of dat de vermoeidheid toesloeg weten we niet, maar de 
laatste vijf minuten van de wedstrijd zakte BSC Unisson C1 erg ver terug en door twee 
kleine fouten van onze kant kon Bentelo C1 nog twee keer toeslaan en werd de 
einduitslag 4-2. 

Aankomende zaterdag speelt BSC Unisson C1 om 11:00 op De Zweede tegen 
Excelsior'31 C2. Wij hopen weer op jullie aanwezigheid! Vervolgens zal op maandag 1 
februari Avanti Wilskracht C2 naar de Zweede komen. Dan wordt er om 19:00 
afgetrapt. 

Tekst: Arjan Wissink 

 


