
Victoria '28 C2 - BS Unisson C1, eindstand 5-4 (1-2) 

 

BSC Unisson verliest thriller uit bij Victoria ’28 C2. 

 

25-10-2014 

Afgelopen zaterdag heeft onze C1 het kelderduel uit bij Victoria ’28 C2 met 5-4 
verloren. Vooraf werd een gelijkopgaande wedstrijd verwacht en deze verwachtingen 
werden door beide elftallen meer dan waar gemaakt. 

Aan beide zijden werd er zenuwachtig aan de wedstrijd begonnen. Onze jongens 
probeerden nog enigszins aan opbouwend voetbal te denken terwijl Victoria dit spel 
juist op het middenveld wilde onderbreken zodat ze in de counter zeer gevaarlijk 
werden. Een van deze counters leidde na ong. 15 minuten tot de 1-0 voor de 
gastheren. Hierop volgend kregen beidde teams de nodige mogelijkheden om op 
respectievelijk 2-0 en 1-1 te komen. Gelukkig voor ons werd het 1-1, een vrije bal 
vanaf rechts werd niet goed verwerkt door de keeper waardoor de zeer attente Rick 
Zoetman de 1-1 wist te noteren. 

  

Na deze goal veranderde er weinig aan het spelbeeld, de snelle aanvallende spelers 
van Victoria wisten onze verdedigers, met regelmaat de leven ‘zuur’ te maken. Terwijl 
aan onze zijde voor iedere meter werd gevochten. Het geluk in deze 1ste helft was 
duidelijk aan onze zijde. Nadat keeper Luuk zijn goal in het verdere verloop van de 
1ste helft soms op prachtige wijze schoon wist te houden wisten onze jongens nog wel 
1x succesvol af te drukken. Hugo wist aan de rechterkant te ontsnappen aan zijn 
directe concurrent(e), om vervolgens zijn schot geblokt te zien worden door de 
keeper, de attente Brian kreeg de bal echter voor zijn voeten en wist met dit 
buitenkansje wel raad! 1-2. 

Dit was tevens de ruststand. Aangezien we een zeer volle bank hadden(4 wissels), 
werd er dus via het herkenbare wisselpatroon van hoofdtrainer Wissink 4x 
gewisseld. Robin, Coen, Pim en Mathijs kwamen in het veld voor de moegestreden 
Lucian, Hugo, Luc en Brian. 

Vanaf de 1 seconde van de 2de helft ontstond er een ware THRILLER. Voor  iedere 
supporter een waar genot voor het oog! Vanaf de aftrap wist de voorhoede van 
Victoria meteen door onze linie’s heen te breken en de 2-2 te noteren. Blijkbaar had 
de theejuffrouw van de thuisploeg een beetje slaapmiddel door onze ranja heen 
gedaan. Dit slaapmiddel werkte goed want ook in de minuten die zouden volgen 
waren onze jongens totaal niet bij de les. De grote en vooral sterke nr. 10, waar onze 
middenvelders hun handen vol aan handen wist door te breken op het middenveld en 
vanaf 25 meter hard uit te halen, naar onze mening had Luuk deze bal kunnen 
hebben wat helaas niet gebeurde (wat hij later zelf ook toegaf), 3-2! En zo stonden we 
dus ineens tegen een achterstand aan te kijken. 

Je staat dan een beetje moedeloos langs de lijn, en je oppeppende woorden blijken 
niet echt goed in de verslagen koppies binnen te komen. Gelukkig was er vanuit het 



niets een mooie steekbal van Mathijs op de diepgaande spits Nick die vervolgens een 
prachtige solo in de korte hoek wist af te ronden en zo de 3-3 op het scorebord wist te 
zetten. Helaas was de euforie van dit doelpunt van zeer korte duur, vanaf de aftrap 
werd de rechtsbuiten van Victoria alleen voor de keeper gezet, die op zijn beurt met 
een stiffie Luuk volkomen kansloos liet, 4-3! Nick die de smaak duidelijk te pakken 
had na zijn 1ste  goal was hier duidelijk niet van gediend. En wist wederom de 
achterstand ongedaan te maken. Vanaf links kreeg hij de bal op de 16 meter 
aangespeeld, hij draaide vervolgens perfect weg bij zijn directe tegenstander, om 
vervolgens de bal snoeihard in de kruising te schieten. De keeper was uiteraard 
kansloos, 4-4. 

Het was duidelijk dat de brandstofkraan bij de gastheren aardig leeg was, en het 
waren dus ook onze jongens die nadrukkelijk op zoek waren naar de op dat moment 
zeer verdiende voorsprong. Kans op kans werd helaas verder onbenut gelaten, 
Sporadisch kwamen de aanvallers van Victoria nog onder de druk uit en wanneer dit 
het geval was werd het meteen ook behoorlijk gevaarlijk voor de goal van Luuk. 
Gelukkig werd dit niet altijd even goed uitgespeeld, waarop onze jongens wederom de 
nodige kansen gemist.(Volgens de hoofdtrainer heeft iedere speler uiteindelijk wel 
minimaal 1x de kans gehad om ons op voorsprong te schieten). 

Waar je dan bang voor bent als trainer is dat een van de counters van Victoria 
uiteindelijk toch leid tot een goal. En helaas voor alle spelers, leiding en 
vaders/moeders etc. werd dit afgelopen zaterdag voor ons werkelijkheid, EEN 
NACHTMERRIE! In de laatste minuut schoot de linksbuiten de bal op onze goal, 
Luuk verkeek zich iets op de snelheid van deze bal, waardoor de bal onder hem 
doorschoot en zo de goal in rolde. 5-4. 

Helaas floot de overigens over het algemeen uitstekend fluitende scheidsrechter na 
ong. 10 min. extra tijd voor het einde van de wedstrijd. Helaas weer 0 punten, toch 
hebben wij als leiding een elftal gezien dat ging voor iedere bal en er alles aan heeft 
gedaan om een goed resultaat te behalen. Wat uiteindelijk zeker gaat lukken! 

Aldus een positieve en zeker hoopvolle Assistent. 

Tekst: Egbert Roossink 

 


