
Achilles E C1 - BSC Unisson C1, eindstand 7-1 (3-1) 

28-03-2015 

Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson C1 aantreden aan de Horstlindelaan in Enschede tegen 
Achilles Enschede C1. De heenwedstrijd in Boekelo eindigde in een 2-1 overwinning voor BSC Unisson 
C1. Destijds ontbraken er enkele belangrijke spelers en ook vandaag was de ploeg niet op volle 
oorlogssterkte. Aanvoerder Pim Kolthof kon niet aantreden vanwege een knieblessure, Stijn Lassche 
had familieverplichtingen en Sten ter Stal was op school door de enkel gegaan. Sten was echter wel 
bereid om als 13de man mee te gaan en te spelen in geval van nood. Er moest al om 10 uur 
aangetreden worden bij Achilles, dus moest er om kwart voor 9 verzameld worden. 

Opstelling BSC Unisson C1: 1. Luuk van Ham, 5. Robin Winters, 3. Rick Zoetman, 6. Max van de Loo, 12. Lucian Guchelaar, 15. Pim 

Bijmold, 10. Coen Swidde, 11. Luc Nibbelink, 7. Hugo Kooy, 9. Nick Asveld en 14. Brian Jongejeugd. Wissels: 2. Sten ter Stal en 16. 

Matthijs Nagel 

 

Vanaf de eerste minuut was duidelijk zichtbaar dat Achilles Enschede er op gebrand was om de 
nederlaag die zij op De Zweede moesten incasseren recht te zetten. Ondanks een veldoverwicht voor de 
ploeg uit Enschede was het BSC Unisson C1 dat na 11 minuten op voorsprong kwam. Hugo kwam vanaf 
de rechterkant naar binnen en wist met een bekeken steekbal Nick alleen voor de keeper te zetten die 
op zijn beurt de keeper goed omspeelde en de bal binnenschoof. Of de bal al over de lijn was of niet, 
Brian Jongejeugd was er als de kippen bij om de bal nog een zetje te geven voor het geval dat.... (0-1). 
  
Ondanks de voorsprong was het Achilles Enschede die het betere van het spel hield. Na 17 minuten 
spelen kwamen ze dan ook verdiend op gelijke hoogte. Een cornerbal werd in één keer in het doel 
gedraaid. In de 24ste minuut weet Achilles zelfs op voorsprong te komen als zij snel counteren, nadat 
wij een cornerbal hadden gehad. Deze tweede treffer komt hard aan bij BSC Unisson C1 en gelijk is 
zichtbaar dat het vertrouwen even weg is. Niet veel later valt ook de 3-1 en een ieder hoopt snel op het 
rustsignaal. Vanaf de aftrap wordt er dan geklungeld met als gevolg dat de bal tussen de spits en onze 
laatste man (Max) valt. Beiden gaan vol voor de bal, maar Max moet toch een flinke tik incasseren en 
al snel is duidelijk dat hij niet verder kan. Trainer Arjan Wissink moest hem van het veld dragen en uit 
nader onderzoek in het ziekenhuis bleek dat zijn enkel gekneusd is.  
  
Bij deze situatie liet Achilles Enschede zich van een zeer slechte kant zien, want de nummer 14 staat 
voor de dugout van zijn ploeg en schreeuwt over het veld "lekker voor je, ik hoop dat je hem gebroken 
hebt". Niemand van Achilles Enschede corrigeerde hem en hij mocht doodleuk de wedstrijd 
uitvoetballen. 

Matthijs is binnen de lijnen gekomen voor Max en Pim Bijmold moest de laatste drie minuten tot de 
rust even laatste man spelen. In de rust werd een nieuw strijdplan opgesteld. Hugo werd als centrale 
verdediger/verdedigende middenvelder opgesteld om de gevaarlijke nummer 10 van Achilles 
onschadelijk te maken. Pim Bijmold is weer naar zijn vertrouwde rechtshalf positie gegaan en Matthijs 
kwam de aanval versterken als rechtsbuiten. 

In de eerste minuten van de tweede helft kreeg BSC Unisson C1 twee mogelijkheden om de 
aansluitingstreffer te maken en er weer een wedstrijd van te maken. Deze mogelijkheden werden niet 
benut en Achilles wist vervolgens de wedstrijd op slot te gooien door wel te scoren door wederom een 
snelle en goed uitgevoerde counter, 4-1. De wedstrijd was vanaf dat moment gelopen en dit was 
duidelijk zichtbaar. Achilles Enschede C1 gaf wat gas terug en de jongens uit Boekelo geloofden het 
wel. Dat Achilles Enschede in het laatste kwartier nog drie treffers wist te maken had voor te maken 
met onoplettendheid aan Boekelose kant. Eindstand 7-1. 

Na de wedstrijd kon snel geconcludeerd dat er te slap gespeeld werd en we geen enkel moment 
aanspraak hebben gemaakt op de overwinning. In goed overleg is dan maar snel besloten dat het aan 
het vroege tijdstip van spelen lag ;) 



Aankomende zaterdag zijn we vrij en zullen we trainen en zaterdag 11 april komt Bon Boys C2 op 
bezoek. De wedstrijd in Haaksbergen werd in het najaar met 0-1 gewonnen. Bij deze nodigen wij 
iedereen uit om op 11 april om 14:00 ons te komen aanmoedigen op De Zweede. 

 


