
BSC Unisson C1 - Avanti W C2, eindstand 1-2  27--09-2014 
 
B1 verliest 1ste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen. 
 
Afgelopen zaterdag heeft ons C1 elftal zijn 2

de
 competitiewedstrijd van het seizoen gespeeld. 

Zonder de afwezigen Coen Swidde en Lucian Guchelaar maar met D1-speler Jesse Hinnen, die ’s 
ochtends al had gespeeld en zelfs wist te scoren,(0-4 tegen SC Enschede D2) wist het team helaas 
niet te winnen van Avanti Wilskracht C2. Eindstand 1-2. 
 
Na een goede warming-up en een opbeurende peptalk van trainer Arjan Wissink, begonnen we vol 
goede moed aan de wedstrijd. Binnen een minuut was duidelijk dat de rechtsbuiten wel een hele han-
dige en snelle speler was. Voordat we de kans hadden gekregen om Robin Winters en Sten ter Stal te 
wisselen, Robin kwam duidelijk snelheid te kort, was het binnen 2 minuten al raak 0-1. 
 
Nadat we onze backs hadden gewisseld, stond het organisatorisch een stuk sterker. Avanti kwam er 
voetballend niet meer aan te pas. En wij stonden als team gewoon heel behoorlijk te voetballen. dit 
resulteerde in de nodige kansen. Waar er eerst zeker 3 goed gecreëerde kansen onbenut werden 
gelaten was het in de 16

de
 minuut Hugo die optimaal wist te profiteren van een communicatiefout ach-

terin bij Avanti. 1-1. 
 
Helaas konden we niet lang genieten van deze goal. De rechtsbuiten die eigenlijk volledig in de tang 
zat bij Sten, wist zich toch een keer los te maken van onze mandekker waardoor hij na 19 minuten 
voetbal koelbloedig de 1-2 wist te noteren. 
 
In het verdere verloop wisten wij nog een aantal goede kansen te creëren, duidelijk zichtbaar was 
hierbij dat het voor sommige jongens nog moeilijk is om van tijd-tot-tijd het overzicht te bewaren. 
Daarnaast wist Luuk zich te onderscheiden door een aantal keurige reddingen te verrichten, wat in-
hield dat we met een 1-2 achterstand gingen rusten. 
 
Niet eens ontevreden over het spel zochten we de kleedkamer op voor een kop warme thee, hier wer-
den de negatieve maar ook zeker de positieve punten besproken.  
Pim kwam in het veld voor Brian, en Jesse verving Luc. Daarnaast schoof Robin door naar het mid-
denveld omdat de tegenstander met 2 spitsen speelde.  
 
De organisatie stond, en het was alles of niets. 
Het was voor de toeschouwer een spannende en vooral open wedstrijd die alle kanten op kon. 
Aan beide zijden werden de nodige kansen gecreëerd, wij moesten steeds meer risico nemen en bij 
Avanti werd de energievoorraad steeds kleiner. 
 
Beide keepers wisten doormiddel van prachtige reddingen hun goal in de 2

de
 helft schoon te houden. 

Wat betekende dat onze jongens zeker een bult strijd om de mat hebben gelegd maar wederom met 
een nederlaag naar de kleedkamer terugkeerden. 
 
Avanti was vandaag duidelijk de gelukkigste van de 2, wat overigens niet betekent dat ze het niet ver-
dient hebben. Gefeliciteerd dus bij deze. 
Aankomend weekend een kans voor ons om onze 1

ste
 3 punten voor de competitie te gaan pakken. 

We spelen om 12.45 een uitwedstrijd in en tegen SC Enschede C2.   
 
Met sportieve groeten, 
Een hoopvolle leider. 


