
BSC Unisson C1 verliest wedstrijd tegen koploper Rigtersbleek C2 met 2-0 

26-03-16 Rigtersbleek C2 - BSC Unisson C1, eindstand 2-0 (0-0) 

Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson C1 in Enschede aantreden tegen Rigtersbleek 
C2. Aangezien het een inhaalweekend was en ook Rigtersbleek C1 uitkomt in de 
tweede klasse waren er enkele spelers van de C1 opgetrommeld om het C2 team te 
versterken. Beide ploegen van Rigtersbleek draaien bovenin mee en ze willen volgend 
jaar met minimaal één C team uitkomen in de eerste klasse. 
  
Bij BSC Unisson C1 ontbraken de langdurig geblesseerden Jesse Hinnen (knie) en 
Pelle Wermer (rug) en daarnaast moesten trainers Arjan Wissink en Egbert Roossink 
het stellen zonder Ewald Koetse. Die was het gehele paasweekend in Noorwegen. Uit 
de C2 waren Aukje en Bente bereid bevonden om bij ons mee te spelen, zodat we twee 
wissels hadden. Beide dames mochten overigens in de basis beginnen, omdat er 
heren zijn die niet twee keer getraind hadden. 
  
Opstelling BSC Unisson C1: 
1. Luuk van Ham, 15. Bente ter Stal, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 5. 
Merijn Snippert, 6. Aukje Bentvelsen, 10. Marten Schartman, 8. Stijn Lassche, 7. 
Bram Klein Poelhuis, 14. Sven Oude Groen en 11. Mats Klein Poelhuis 
  
Wissels: 2. Julian Voogsgeerd en 12. Florian Busscher 
  
Vorige week werd er in Haaksbergen met maar liefst 7-0 verloren van Bon Boys C2 en 
daarom was er vandaag bewust gekozen voor een compactere strategie. De 
tegenstander op eigen helft vrijuit laten voetballen, maar wanneer ze zich op onze 
helft bevinden moeten ze gelijk aangepakt worden.  
  
In de eerste helft werkt deze strategie uitstekend. Rigtersbleek C2 vindt nauwelijks 
openingen in onze defensie en zelf weten we enkele keren gevaarlijk voor het doel te 
komen van de opponent. De gevaarlijkste aanval werd opgezet door Stijn Lassche. Hij 
onderschept de bal op eigen helft en zet een solo in. Waar hij vervolgens van 20 meter 
op doel schiet, echter had afspelen op Mats waarschijnlijk meer rendement 
opgeleverd.  
  
Toch is het Rigtersbleek C2 die de grootste kansen krijgen. Een communicatiefout 
achterin zorgt ervoor dat de rechtsbuiten alleen voor Luuk komt te staan, maar geluk 
schiet hij de bal over het doel. Niet veel later is het de spits van Rigtersbleek die een 
voorzet vanaf links net naast de goal tikt. Met rust staat de 0-0 ruststand dus nog op 
het scorebord en mochten we onze handen dus nog even dichtknijpen.  
  
In de rust komen Julian en Florian in de ploeg voor Aukje en Bente. In de rust wordt 
benadrukt dat we op dezelfde manier verder moeten gaan en op onze kansen moeten 
wachten. Hoe langer het 0-0 blijft, hoe gehaaster Rigtersbleek gaat spelen en hoe 
meer fouten ze gaan maken. 
  
In het eerste kwartier van de tweede helft is het spelbeeld weer hetzelfde. 
Rigtersbleek C2 tikt de bal achterin rustig rond, maar kan geen opening in de 
defensie vinden. Na 20 minuten spelen in de tweede helft weten zij toch de 



(verdiende) 1-0 te maken. Een voorzet van links kan net voor Luuk binnen worden 
getikt. Met nog een kwartier op de klok bleven we hopen op een puntje. We kregen 
enkele mogelijkheden, maar de eindpasses van Mats, Bram en Stijn waren niet goed 
om echt in scoringspositie te komen. Dat het dan in de 71ste minuut nog 2-0 wordt is 
dan enkele en alleen interessant voor de statistieken. Ondanks de nederlaag hebben 
we vandaag als collectief hard gewerkt en er alles aan gedaan om een positief 
resultaat mee terug te nemen naar Boekelo, maar de tegenstander had te veel kilo's 
en centimeters om het ze echt lastig te kunnen maken. 
  
Aankomende zaterdag komt Hoeve Vooruit C1 op bezoek in Boekelo. In het najaar 
werd de uitwedstrijd met 1-0 verloren door veel te slap te spelen. We hebben dus wat 
recht te zetten!! 

Graag zien we jullie aankomende zaterdag op De Zweede. Er wordt om 13:00 
afgetrapt. 

 


