
29-08-15 BSC Unisson C1 wint overtuigend van UD Weerselo C1; Eindstand 6-1 (2-1) 

Afgelopen zaterdag speelde BSC Unisson C1 zijn 2de bekerwedstrijd van het seizoen, nadat de 1ste 
tegen Sparta vE C2 in een keurige 3-3 was geëindigd. Om klokslag 13.00 werd o.l.v. scheidsrechter Thijs 
Nibbelink op De Zweede afgetrapt tegen de leeftijdsgenoten uit Weerselo. 

De Wedstrijd. Onze jongens begonnen goed aan de wedstrijd. Er werd goed van achteruit opgebouwd 
en door het vlotte combinatievoetbal ontstonden er ook al snel de nodige mogelijkheden. Binnen het 
kwartier raakten Bram, Joep en Marten allen de deklat… We waren op dat moment, ondanks de 0-0 
duidelijk een stapje verder dan de gasten uit Weerselo. 

Na het sterke eerste kwartier zakten zowel het speltempo als het niveau iets in. Dit gaf UD de 
mogelijkheid om zichzelf iets meer in het spel te betrekken. Tot tweemaal toe was het Luuk die zijn goal 
met een goede pareeractie schoon wist te houden. Toch kon hij niet voorkomen dat UD wist te scoren 
waardoor we ongelukkig tegen een 0-1 achterstand aankeken. De ruggen werden gerecht en 10 minuten 
voor rust was het voor ons dan toch ook eindelijk raak. Na een vlotte combinatie over links was het Mats 
die in de 16 werd vrij gespeeld en de bal koel achter de Weerselose keepster wist te schieten. Vlak voor 
rust was het de ingevallen Ewald die op prachtige wijze de 2-1 binnenschoot. Dit was tevens de 
ruststand. 

In de 2de helft zaten onze jongens binnen een minuut op rozen, nadat Ewald de bal koelbloedig 
binnenschoot, 3-1. Er veranderde in de 2de helft weinig aan het spelbeeld. We waren veelvuldig in 
balbezit en wisten ook de nodige kansen te creëren. UD Weerselo was niet bij machte om het ons 
moeilijk te maken. Ewald daarentegen bleek wel op stoom te zijn, want na de 3-1 nam hij binnen 20 
minuten ook de 4-1 en 5-1 voor zijn rekening. Waar de begeleiding af en toe liever had gezien dat hij iets 
vaker een medespeler had gezocht i.p.v. voor eigen succes te gaan. Nadat hij hier op geattendeerd werd 
door de begeleiding, werd het voetbalniveau van onze jongens nog maar eens duidelijk zichtbaar 
gemaakt, want. met het grootste gemak werd de bal weer rondgespeeld en wisten we het de 
tegenstander heel zwaar te maken. Als afsluiting van een goede wedstrijd was het Ewald die ook de 6-1 
nog wist binnen te schieten. Een beloning voor het trainingswerk dat de jongens de afgelopen week 
samen op de mat hebben gelegd. 

Op naar de volgende uitdaging, aankomende zaterdag spelen we om 13.00 uur thuis tegen Sportclub 
Enschede C2D. Bij winst bestaat er grote kans dat we doorgaan in de beker.(afhankelijk van het resultaat 
van Sparta). Tot zaterdag op De Zweede. 

Opstelling: 
Keeper: Luuk van Ham 
Verdediging: Merijn Snippert, Joep Timmers©, Julian Voogsgeerd en Florian Busschers 
Middenveld: Marten Schartman, Stijn Lassche en Jesse Hinnen 
Voorhoede: Mats klein Poelhuis, Pelle Wermer en Bram klein Poelhuis 
Wissels: Ewald Koetse en Sven oude Groen 
Afwezig: Thijs Bentvelsen(blessure) 

Tekst: Egbert Roossink 



 


