
BSC Unisson C1 wint inhaalwedstrijd bij sv Delden C1 (1-2) 

SV Delden C1 – BSC Unisson C1, eindstand 1-2 (1-1* 

Vorige week ging deze wedstrijd niet door vanwege de herfstvakantie. Nu iedereen 
weer naar school moest konden we op deze maandagavond 26 oktober bijna volledig 
afreizen naar Delden. Alleen Stijn Lassche ontbrak wegens schoolverplichtingen. We 
moesten al om 18.45 aantreden in Delden en dus al om 17.45 op De Zweede 
verzamelen. Iedereen heeft zijn best gedaan om op tijd aanwezig te zijn, ook de 
moeders om het eten op tijd klaar te hebben, en dit lukte ook bijna iedereen. 

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

Wissels: 5. Merijn Snippert en 10. Marten Schartman 

Na de pasjescontrole werd er om 18.50 afgetrapt op het kunstgrasveld in Delden. In 
de voorbereiding hebben we ook al in en tegen Delden gespeeld en toen wisten we al 
dat Delden over meer lengte en kilo's beschikt, maar dat wij over meer techniek 
beschikken. In de beginfase had BSC Unisson C1 het moeilijk tegen Delden, want de 
opponent van vandaag speelde 4-4-2 en daar hadden onze jongens niet zo snel een 
antwoord op. Na enkele aanwijzingen van de kant werd de tegenstander toch beter 
vastgezet en kwamen de Boekeloërs beter aan het voetballen. De beide backs (Julian 
en Florian) gingen op de snelle spitsen spelen, zodat Thijs met zijn fysieke kracht en 
snelheid hen kon ondersteunen waar nodig. Joep die kon op zijn beurt doorschuiven 
naar het middenveld, waar Ewald in de beginfase in zijn eentje tegenover twee spelers 
stond. Door onoplettendheden was het de snelle spits van Delden die voor het eerst 
gevaarlijk werd, maar Luuk had een mooie redding in huis. Drie minuten later was 
het dezelfde spits die op snelheid richting Luuk kon opstomen, maar Jesse kon hem 
nog net afstoppen. Dit ging echter wel gepaard met een lichte overtreding, die ook de 
scheidsrechter had waargenomen. De bal ging op de stip, terwijl wij van mening 
waren dat de overtreding buiten de zestien meter was gemaakt. Dit "cadeautje" werd 
echter niet uitgepakt, want de centrale middenvelder van Delden schoot de bal over. 

Na enkele kleine mogelijkheden in de beginfase van de wedstrijd kwamen wij 
halverwege de eerste helft toch beter in de wedstrijd en werden de 
kleine mogelijkheden steeds groter. In de 18 de minuut is het Jesse die zijn 
tegenstander slim passeert en richting de 16 meter van Delden snelt. Hier wordt hij 
echter ten val gebracht en de toegekende vrije trap wordt schitterend door Ewald 
Koetse in de verre boevenhoek gekruld (0-1). Het spelbeeld verandert niet en de 
ploegen blijven aan elkaar gewaagd. Vlak na de 0-1 wordt de marge bijna verdubbeld 
als Sven Oude Groen goed doorjaagt en de bal met een volley in de korte hoek schiet. 
De Deldense doelman weet met een katachtige redding erger te voorkomen voor zijn 
ploeg. Delden weet vlak voor rust de ploegen weer in evenwicht te brengen als er door 
BSC Unisson niet wordt gereageerd als de bal tussen de laatste linie en Luuk van ham 
valt. Luuk komt zijn doel uit en weet de bal net voor de spits weg slaan, maar de bal 
komt via dezelfde spits voor de voeten van een andere blauw-gele die de bal met een 
mooie boog in het lege doel trapt (1-1). 



In de rust geven Florian en Julian aan dat ze niet verder kunnen vanwege blessures. 
Jesse wordt teruggeschoven naar de defensie op de plek van Julian, zodat Marten zijn 
plek op het middenveld kan innemen en Merijn komt binnen de lijnen voor Florian 
Busscher. 

In de tweede helft blijven beide ploegen voor de overwinning gaan en zodoende blijft 
het een open wedstrijd. BSC Unisson C1 is echter sterk uit de kleedkamer gekomen en 
is veelvuldig in balbezit op de helft van de tegenstander. Delden beschikt echter over 
een laatste man die bijna alle duels wint, zodat er nauwelijks kansen zijn te noteren in 
de beginfase van de tweede helft. Toch is Delden genoodzaakt een overtreding te 
maken op randje zestien. Het is wederom Ewald die achter de bal gaat staan, maar dit 
keer ziet hij zijn inzet net over gaan. In de 58ste minuut is er dan toch de verdiende 
voorsprong voor de jongens van Arjan Wissink en Egbert Roossink als Ewald sterk 
doorkomt over de linkerkant en met zijn linker de bal richting de lange hoek schiet. 
De keeper weet zijn inzet nog uit zijn doel te houden, maar heeft geen antwoord op de 
rebound van Sven oude Groen (1-2). Delden probeert met man en macht de 
gelijkmaker te forceren in de laatste tien minuten, maar brengt de defensie van BSC 
Unisson C1 niet tot nauwelijks aan het wankelen. Enkel een drietal vrije ballen die 
gelijk voor werden gegooid zorgden voor momenten dat we even moesten 
billenknijpen aangezien de gemiddelde speler van Delden een kop groter was. 

Na 72 minuten voetbal fluit de goed leidende scheidsrechter Eijsink voor het 
eindsignaal en zijn de drie punten een feit. Eindelijk werd er twee helften als team 
gevochten en speelde iedereen in dienst van het team. Zo was Mats genoodzaakt om 
regelmatig als linksback te spelen door de 4-4-2 opstelling van de tegenstander, heeft 
Bram als rechtsbuiten ongeveer een halve marathon gelopen en had Jesse er geen 
problemen mee om in dienst van het team als voorstopper te spelen. Een ieder haalde 
een dikke voldoende!! Ook willen wij (Egbert en Arjan) de ouders/vrienden/familie 
bedanken voor wederom de grote toestroom aan toeschouwers en de positieve en 
motiverende aanmoedigingen vanaf de kant! 

Aankomende zaterdag is Bon Boys C2 te gast in Boekelo en alles lijkt erop dat het 
wederom een spannende wedstrijd wordt. Tot dusver kan een ieder van elkaar 
winnen en dit zorgt voor spannende en leerzame wedstrijden in onze competitie. 

Graag zien wij jullie aankomende zaterdag om 13:00 op De Zweede om ons wederom 
naar de drie punten te schreeuwen! 

Tekst: Arjan Wissink 


