
BSC Unisson C1 - Rigtersbleek C1, eindstand 0-1 (0-1) 

29-11-2014 BSC UNisson C1 verliest onterecht van Rigtersbleek C1 

Vorige week wist BSC Unisson C1 een knappe overwinning te boeken op Bon Boys C2 
in Haaksbergen, 0-1. Door deze overwinning kwam BSC Unisson op 6 punten, nadat 
op 8 nov. Achilles E C1 op De Zweede was verslagen met 2-1. Vandaag stond er een 
zware thuiswedstrijd op het programma tegen Rigtersbleek C1, dat dit jaar in de 2de 
klasse uitkomt na de degradatie vorig jaar uit de 1ste klasse. Vooraf gaf de begeleiding 
ook te kennen dat zij voor het kampioenschap gingen en dat wedstrijdjes als vandaag 
"gewoon" gewonnen moesten worden. 
  
Bij BSC Unisson C1 waren Coen Swidde en Lucian Guchelaar wegens een 
volleybalwedstrijd met Het Bonhoefer College. Daarnaast gaf Robin Winters in de 
warming up aan niet geheel fit te zijn en zodoende moesten er nog enkele wijzigingen 
plaatsvinden. 

Opstelling BSC Unisson C1: 1. Luuk van Ham, 2. Sten ter Stal, 3. Rick Zoetman, 4. Pim Kolthof (c), 7. Hugo Kooy, 

6. Max van de Loo, 8. Stijn Lassche, 15. Pim Bijmold, 14. Brian Jongejeugd, 9. Nick Asveld en 11. Luc Nibbelink 

Wissels: 5. Robin Winters en 16. Matthijs Nagel 

  
De afspraken waren duidelijk. De tegenstander achterin laten voetballen en ze 
opvangen vanaf de middenlijn. Zelf de linies kort op elkaar houden en waar mogelijk 
zelf de bal rond laten gaan op zoek naar het doel van de tegenstander. In het begin 
van de wedstrijd was gelijk te zien dat Rigtersbleek niet over zoveel kwaliteit 
beschikte als verwacht werd.  
  
Het eerste kwartier ging gelijk op en bleven we goed overeind. De Bleek wist enkele 
keren door een mooie combinatie ons middenveld over te steken, maar dan zat er 
continu één van onze verdedigers tussen, die stuk voor stuk een ruime voldoende 
haalden. Na 19 minuten komt Rigtersbleek dan toch op 0-1. Een lange bal wordt goed 
afgeschermd door Rick Zoetman die er vanuit gaat dat Luuk van Ham zijn doel 
uitkomt. Luuk was echter van mening dat Rick de bal wel zou wegwerken en het 
gevolg was dat de spits van Rigtersbleek de lachende derde was. BSC Unisson C1 liet 
zich niet van de wijs brengen en niet veel later was het bijna 1-1. Na een goede 
combinatie tussen Luc en Nick kwam de bal voor de voeten van Pim Bijmold die zijn 
schot rakelings langs de kruising zag gaan. Rigtersbleek kwam steeds meer onder 
druk te staan en BSC Unisson kreeg een licht veldoverwicht. Kansen waren er echter 
niet meer in de eerste helft. 

In de rust werd er benadrukt dat we niets onder deden voor Rigtersbleek, dat een 
stunt ook vandaag weer mogelijk was en dat je alleen een positief resultaat kunt halen 
als je er zelf in blijft geloven. 

Vanaf de aftrap was het alleen nog maar één richtingsverkeer naar het doel van 
Rigtersbleek en kreeg de keepster van Rigtersbleek veel ballen te verwerken. De Bleek 
kwam er enkel nog uit onder aanvoering van de nummer tien die niet verder kwam 
dan enkele afstandschoten. Om nog meer druk naar voren te kunnen uitoefenen werd 



Brian gewisseld voor Robin. Hierdoor kon Hugo naar rechtsbuiten en kwam Robin op 
zijn vertrouwde linksbackpositie. BSC Unisson C1 wist keer op keer de 16 meter van 
de tegenstander binnen te dringen. Dit leidde tot gevaarlijke scrimages, maar iedere 
keer op nieuw was er weer een voet van de tegenstander, de sterk spelende keepster 
van de Bleek of gewoon pure pech wat de gelijkmaker van BSC Unisson C1 voorkwam. 
Gescoord werd er ook niet meer en hierdoor nam Rigtersbleek C1 de 3 punten, waar 
ze geen enkel moment aanspraak op mochten maken, mee naar Enschede. 

Na de wedstrijd hebben de jongens van BSC Unisson C1 een groot compliment 
gekregen voor de werklust en het vertoonde spel, want het is toch een knappe 
prestatie om tegen zo'n tegenstander die de keuze hebben uit 90 spelers (6 C-teams) 
het betere van het spel te hebben. 

Aankomende zaterdag staat er geen competitiewedstrijd op het programma. Op 
zaterdag 13 december zal BSC Unisson C1 al om kwart over 8 moeten verzamelen om 
vervolgens om 09.30 bij Sparta Enschede C2 te moeten spelen. Bij winst zal BSC 
Unisson een gat van 5 punten slaan met Sparta Enschede C2. 

Webmaster: wedstrijd is inmiddels verplaatst naar 10.00 uur! 

Tekst: Arjan Wissink   

 


