
Super gemotiveerd BSC Unisson C2 boekt eerste winst 

26-09-15 BSC Unisson C2 - HSC '21 C5, eindstand 2-1 (2-1) 

Na 2 duidelijke nederlagen roken de jongens en meiden van BSC Unisson C2 vandaag 
hun kans om de eerste punten binnen te halen. Maar daar is dan altijd weer de coach 
die de enthousiaste jeugd er op moet wijzen dat de 8-0 oefenwinst tegen dit zelfde 
HSC '21 C5, geen enkele garantie op een overwinning in de competitie biedt en dat 
onze tegenstander de eerste winst al op zak heeft. 

Onder leiding van scheidsrechter Maickel Ansink trapte BSC Unisson C2 even na 
11.30 uur af onder fraaie weersomstandigheden op De Zweede in de volgende, min of 
meer vertrouwde, opstelling: 

Opstelling: 
Doel: Daan Weterholt 
Achter: Myrthe ten Voorde, Jasper Wennink, Bente Ter Stal (C), Nicole Arends 
Midden: Aukje Bentvelsen, Marat Zandbergen, Karin Hoenink 
Voor: Brian Jongejeugd, Sacha Norden, Inge Grashof 
Wissel: Demi Klein Wentink, Eline Schokker, Justin Stappenbeld 

Het motto "we moeten het met elkaar doen en er keihard voor werken" werd vanaf de 
aftrap in praktijk gebracht. En kwam er eens een tegenstander door dan was 
superopruimer Bente als altijd op het juiste moment op de juiste plaats en dat zou ze 
70 minuten lang blijven doen. Nadat Brian in de 2e minuut al op de paal had 
geschoten, omzeilde Sacha na zo'n 10 minuten de buitenspelval na een pass van 
Marat en benutte de kans op 1-0 nu wel keurig, nadat hij vlak daarvoor in een gelijke 
situatie nog tegen de keeper aanschoot. In plaats dat we de voorsprong 
uitbreidden, begonnen we daarna wat slordiger te voetballen en de kwaliteit werd er 
ook niet beter op, maar we bleven keihard werken voor elkaar. Desondanks kwam de 
1-1 als een verrassing, maar op dat moment niet geheel onverdiend. 10 minuten voor 
de rust herstelde Brian met de 2-1 de verhoudingen na een fraaie assist van Eline. 
Ruststand 2-1. 

In de 2e helft, waarin we ook weer voortdurend wisselden en meerdere spelers 
gedurende de wedstrijd op meerdere plaatsen kwamen te spelen (en lieten zien dat ze 
snel leren), bleven we doen waar we deze middag goed in waren, knokken en 
buffelen. De achterhoede gaf nagenoeg geen kans meer weg en met name Bente, 
Aukje en Karin gingen voor in de strijd en schuwden de overtredingen niet. De grote 
laatste man van HSC kwam onze grote Jasper nog tegen en moest dat helaas met een 
blessure bekopen. Hierdoor kregen met name Brian en Aukje, meer vrijheid 
en kansen op een nog beter resultaat, maar de stand wijzigde niet meer. Ook met de 
2-1 na 70 minuten waren spelers, leiding en het inmiddels in grote getale opgekomen 
publiek uiterst tevreden. 

Drie punten in de pocket. Volgende week uit naar HSC '21 C4. 

 


