
29-08-15 HSC '21 C5 - BSC Unisson C2, eindstand 0-8 (0-5) 

Na een kleine 3 weken enthousiast trainen en een onwennige oefenwedstrijd tegen 
Victoria '28 C3 was het zaterdag j.l. tijd voor een tweede serieuze test. Een bijna 
volledig BSC Unisson C2, alleen Lucian ontbrak, trad in Haaksbergen aan tegen de C5 
van HSC '21 onder luide aanmoedigingen van wederom veel meegereisde ouders en 
supporters. En ze keken zich de ogen uit. 

Mede door de ervaringen van de eerste wedstrijd waren we nu ruimschoots op tijd 
vertrokken en kwamen een uur voor de wedstrijd op het zonovergoten Sportpark 
Groot Scholtenhagen aan. Dat de vroege aankomst geen overbodige luxe was bleek 
wel uit de maar liefst 30 minuten durende aankleedpartij in de diverse kleedkamers 
voor de 8 meiden en 5 jongens. 

Na een goede warming-up van 30 minuten door Brian en Bente en een aantal 
tactische instructies van de coach begonnen we onder fraaie weersomstandigheden 
aan de wedstrijd. De opdracht om meer te voetballen en via Marat als mid-mid en 
Aukje op rechtshalf de combinatie te zoeken met de spitsen werd vanaf het begin 
keurig uitgevoerd. De 0-1 na 5 minuten was hier een gevolg van. Extra leuk was dat 
Inge haar eerste goal ooit scoorde. De verdediging o.l.v. aanvoerdster Bente gaf 
helemaal niets weg en Daan had dan ook helemaal niets te doen. 

Dat ook de meiden (zie foto links) hun 
mannetje staan bewees Karin die niet voor 
de 2 koppen grotere en 3 x zwaardere 
laatste man van HSC aan de kant ging, 
hem uitkapte en ook nog eens Sacha in 
de 16-meter wist te bereiken. Maar 
uiteraard deden ook de jongens van zich 
sprekem. Zo wist Marat in de eerste helft 
meerdere malen fraai zijn medespelers vrij 
voor de goal te zetten en dat resulteerde nog 
voor de rust in een 0-5 stand door goals van 
de vaak ongrijpbare Aukje (2x), Brian en 
Sacha. 

En de ouders die in volle verbazing gekeken hadden naar de fraaie aanvallen en fraaie 
goals van hun kroost, hielden zich in de tussentijd aan de zijlijn bezig met allerlei 
organisatorische dingetjes. Alleen de picknick ontbrak er nog aan. 
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Omdat de tegenstander duidelijk niet georganiseerd was, geen leider had en nog 
maar 10 man had speelden we op ons verzoek maar 25 minuten in de tweede helft om 
zo te voorkomen dat de uitslag een monsterscore zou worden. 

In de tweede helft gingen we rustig door met scoren, maar werden we naarmate de 
wedstrijd vorderde toch wat egoístischer en gingen sommigen voor eigen succes. 
Maar toen was het ook al lang 0-8 door doelpunten van Brian, Marat en Karin die de 
0-8 hard in de touwen joeg. Aukje ondertussen beet nog eens fel van haar af door 
achter een tegenstandster aan te gaan die zichtbaar uit een hoger team kwam en 
dacht Aukje simpel te kunnen passeren. Na tientallen meters achtervolging pakte 
Aukje de HSC speelster alsnog de bal af onder een duidelijk "dat had je gedacht......". 

Op zich is winnen leuk, ook met grote cijfers, maar wat voor mij belangrijker is, is het 
feit dat na een paar weken al een team zichtbaar wordt dat niet moppert, goed luistert 
naar de coaching en voor elkaar door het vuur gaat. Ga zo door. 

Opstelling: 
Doel: Daan Weterholt 
Achter: Nicole Arends, Bente ter Stal (A), Jasper Wennink, Mirte ten Voorde 
Midden: Aukje Bentvelzen, Marat Zandbergen, Karin Hoenink 
Voor: Inge Grashof, Nicole Arends, Brian Jongejeugd, Sacha Norden 
Wissels: Demi Klein Wentink, Eline Schokker 
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