
BSC Unisson C1 speelt ondermaats, maar weet wel te winnen (3-2) 

26-09-15 BSC Unisson C1 – Achilles ’12 C2, eindstand 3-2 (2-1) 

Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson C1 op de Zweede aantreden tegen Achilles'12 C2. Deze 
wedstrijd moest gewonnen worden om mee te kunnen blijven doen om de bovenste vijf plaatsen. 
Achilles'12 had tot dusver één wedstrijd gespeeld en had deze ruim verloren. BSC Unisson C1 had al 2 
wedstrijden afgewerkt en stond voorafgaand aan de wedstrijd op 4 punten. 

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

In de voorbespreking werd nadrukkelijk aangegeven dat we er kort op moesten zitten en Achilles 
gelijk het gevoel moesten geven dat er vandaag in Boekelo niets te halen viel.  BSC Unisson C1 kwam 
goed uit de startblokken en zette de tegenstander gelijk onder druk. Dit resulteerde dan ook 
binnen 5 minuten in de 1-0. Stijn komt op het veld in balbezit en stormt op richting de 16 meter van 
Achilles. Vlak voor de 16 meter gaat hij een combinatie aan met Ewald en Mats en kan vervolgens de 
bal zelf binnen schuiven van 10 meter afstand voor de 1-0. Ook na deze snelle openingstreffer blijft 
Boekelo doorgaan met druk zetten en binnen 10 minuten is het dan ook al 2-0. Ewald gaat op 
snelheid aan de linkerkant richting de achterlijn en wil de bal voorzetten, maar ziet zijn voorzet bij de 
tweede paal binnen vallen. Enkele minuten later krijgt Ewald met een kopduel een beuk in de buik en 
moet zich laten wisselen vanwege zuurstoftekort. Marten is zijn vervanger. 

Vanaf de 2-0 begint BSC Unisson C1 te verslappen en gaat steeds verder van de man af staan. 
Achilles'12 C2 krijgt steeds meer balbezit en komt steeds verder op onze helft te spelen. Na 25 
minuten spelen weten zij ook het net te vinden en dat is op dat moment meer dan terecht. De net 
ingevallen spits weet een buitenkansje doeltreffend af te ronden. Ruststand 2-1. 

In de rust werd duidelijk benadrukt dat de getoonde inzet (op de eerste 10 minuten na) veel te slap is 
en we er zelf voor hadden gezorgd dat de tegenstander nog in leven was. De afspraak was om de 
tweede helft een stapje extra te zetten om de supporters en ouders niet teleur te stellen en de 
broodnodige punten in Boekelo te houden. Ewald kwam weer in het veld voor Sven, Florian kwam 
binnen de lijnen voor Thijs en Pelle kwam de geblesseerd geraakte Bram vervangen. 

In het begin van de tweede helft leek het erop dat we met veel meer drive binnen de lijnen stonden 
dan het tweede gedeelte van de eerste helft. Dit was echter van korte duur en al snel werden alle 
duels weer verloren en was er geen beleving te vinden. Achilles'12 C2 was echter niet sterk genoeg 
om hier van te profiteren en kansen te creëren. Wel kregen ze mogelijkheden, maar deze werden 
onschadelijk gemaakt door de goed keepende Luuk van Ham die continue tijdig zijn doel uitkwam en 
zodoende iedere lange bal had. Om toch iets meer grip op de wedstrijd te krijgen, werd Ewald 
teruggehaald naar het middenveld en is Marten de laatste 20 minuten in de spits gaan spelen. We 
kregen hierdoor uiteindelijk ook weer wat meer grip en dit resulteerde 12 minuten voor tijd in de 3-1 
als Jesse in tweede instantie de bal knap met een boog over de kleine doelman van Achilles kopt. De 
wedstrijd zou dan gespeeld moeten zijn, maar vijf minuten voor tijd weet Achilles de 3-2 te scoren. 
Vervolgens waren ze niet bij machte om er een slotoffensief uit te gooien en zodoende wist BSC 
Unisson C1 de 3 punten op De Zweede te houden. 



Volgende week moet BSC Unisson C1 op bezoek bij buurman TVO C1. De ploeg uit Beckum wist tot 
nu toe al haar wedstrijden ruim te winnen en zal ongetwijfeld ook voor de bovenste plaatsen mee 
willen doen. Om 13:00 wordt er afgetrapt op Sportpark Kruud'nhof. 


