
BSC Unisson C1 speelt laatste thuiswedstrijd van dit seizoen 

 

BSC Unisson C1 – Sparta E C2, eindstand 3-3 (2-2)  25-04-2015 
 
Afgelopen zaterdag heet onze C1 de laatste thuiswedstrijd van het seizoen gespeeld. 
Op de Zweede was Sparta Enschede C2 de tegenstander, eerder dit seizoen eindigde de 
uitwedstrijd in 2-2. Gezien de ranglijst was er vandaag zeker wat mogelijk. 
 
Opstelling: 
Keeper: Luuk van Ham 
Verdediging: Robin Winters, Pim Kolthof, Rick Zoetman en Sten ter Stal 
Middenveld: Pim Bijmold, Coen Swidde en Max v/d Loo 
Aanval: Luc Nibbelink, Nick Asveld en Hugo Kooy 
Wissels: Matthijs Nagel, Brian Jongejeugd en Stijn Lassche 
 
Vol verwachting begonnen we aan de wedstrijd. Gelijk was al duidelijk dat Sparta 
voetbaltechisch iets sterker was, echter stonden wij als team veel beter te voetballen. Wat dus 
veelal leidde tot balbezit voor Sparta, wanneer de bal echter bij de voorhoede spelers terecht 
kwam, stond ons verdedigende blok telkens goed opgesteld. We kregen in de beginfase via onze 
snelle voorhoede in de omschakeling dan ook de nodige mogelijkheden. Toch was het Sparta dat 
op een 0-1 voorsprong kwam. De ruggen werden gerecht en binnen no time was het 1-1 door 
een goed uitgespeelde aanval. Nick werd door een perfecte bal van Max de diepte in gestuurd, 
vervolgens hield hij goed het overzicht waarop Luc werd bediend die goed binnen schoot.  
Onze jongens kregen de smaak goed te pakken. Toen Pim linksbuiten Luc met een bekeken 
steekbal weg stuurde, aarzelde laatst genoemde geen moment.. En schoot de bal met een 
prachtige lob over de verbaasde keeper. 2-1. Helaas voor ons wist Sparta vlak voor rust, 
doormiddel van een goed opgezette aanval, nog 1x te scoren. Ruststand 2-2 
 
De hele 2de helft waren wij de bovenliggende partij. Dit was dan ook duidelijk te zien aan de 
kansenverhouding. Hugo, Nick en Ewald waren meermaals gevaarlijk voor de Sparta goalie. 
Sparta daarentegen werd voornamelijk gevaarlijk in de tegenaanval. Dit leidde tot een 
spannende pot voor alle toeschouwers. 
 
Toch was het Hugo die uiteindelijk toch het net wist de vinden, een goal die op dat moment dik 
en dik verdient was. 3-2. Ook na deze goal kregen we grote kansen om uit te lopen naar 4-2. 
Deze goal bleef echter uit. Een bekende vuistregel binnen het voetbal ‘als je zelf niet scoort doet 
de tegenstander het wel!’ gaat dan vaak op. En zo was het 3 minuten voor tijd uit het niets 3-3. 
 
Teleurgestelde koppies aan onze kant en Sparta werd nog fanatieker. Echter kregen wij in de 
laatste minuten via Nick(Bal op de lat) en Rick(1 uitstekende redding en en bal vlak naast) nog 3 
gigantische mogelijkheden om toch de 3 punten in Boekelo te houden. Helaas was het geluk niet 
met ons. Eindstand 3-3. 
 
Aankomende zaterdag spelen we de laatste wedstrijd van het seizoen. In Lonneker word dan 
aangetreden tegen LSV C1. 
 
Tekst: Egbert Roossink 


