
C1 nestelt zich in de middenmoot 

28-11-15 BSC Unisson C1 - Mediterraneo C1, eindstand 4-0 (1-0) 

Afgelopen zaterdag heeft de C1 een thuiswedstrijd gespeeld tegen Suryoye-Meditteraneo C1. 

Scheidsrechter Reinier Haak vloot om iets over 1 af voor de aftrap. Voor onze jongens was het zaak 

om de keurige overwinning tegen Vogido  C2 een vervolg te geven en ook vandaag 3 belangrijke 

punten aan het saldo toe te voegen. 

Vanaf het begin van de wedstrijd was duidelijk dat we een voetbaltechnisch overwicht hadden ten 

opzichte van de gasten. Echter waren we in de beginfase slordig in de opbouw waardoor we het 

technisch overwicht nog niet in doelpogingen uit konden drukken. Echter was de tegenstander ook 

niet bij machte waardoor we ondanks het rommelige spel een veldoverwicht wisten te creëren. In de 

12e minuut was het Mats die met een briljante individuele actie 4 tegenstanders het bos in stuurde 

en de bal hard in de linkeronderhoek schoot. 1-0. Beide teams wisten nog enkele mogelijkheden te 

creëren maar dit leidde in de 1ste helft niet meer tot hele grote kansen. De individuele klasse maakte 

voor rust het verschil. 

In de rust werd de 1ste helft besproken en kwamen we met zijn allen tot de conclusie dat niet de volle 

100% werd gegeven. Het ontbreekt helaas nog wel eens aan inzet en de wil om te winnen. Er werd 

afgesproken dat de jongens allemaal een stapje meer zouden zetten en de bal nog meer het werk te 

laten doen. 

De jongens begonnen fanatiek aan de 2de helft en er werd meer druk naar voren uitgeoefend. Dit 

betekende dat het spel zich voornamelijk afspeelde op de helft van de tegenstander. Nadeel hiervan 

was dat er heel veel ruimte ontstond tussen onze achterhoede en keeper Luuk. Na een goed 

opgezette aanval, en een goed interceptie kregen we 5 minuten na rust een corner. Mats nam deze 

bal, en zag zijn inzet met behulp van de wind in een keer de goal in vliegen. 2-0. Het verzet was 

gebroken en vol goede moed gingen we op zoek naar een derde treffer. Na een goede opbouw over 

links, wisten we de defensie van de tegenstander helemaal zoek te spelen. Het eindpunt van deze 

aanval was wederom Mats, die met een keurige volley de bal hard achter de keeper wist te schieten. 

3-0. Twee minuten na de 3-0 werd Mats neergelegd in de 16 en de goed fluitende scheidsrechter 

Haak kon niet anders dan de bal op de stip te leggen en er was dan ook niemand die bezwaar 

aantekende tegen de beslissing. Aangezien Mats vorige week een penalty had gemist leek het hem 

niet handig om de bal weer op te eisen. Jesse had wel oren naar dit buitenkansje, en met veel 

enthousiasme eiste hij de bal op. Ondanks dat de bal slecht was ingeschoten (volgens vader) had de 

bal toch nog precies voldoende snelheid om in het linkerhoekje te verdwijnen. 4-0. 

Beide teams vonden het wel goed en speelden de wedstrijd rustig uit. Een keurige uitslag tegen een 

mindere tegenstander. Aankomende zaterdag spelen we tegen de andere laagvlieger ATC’65 C4. In 

de eerdere ontmoeting wonnen we nog nipt met 4-5. Een belangrijke wedstrijd voor ons, die wel 

eens heel lastig kan gaan worden. 

Komt dus allen zien!  

Gegroet Douwe. 


