
BSC Unisson C1 - Bon Boys C2, eindstand 1-5 (1-2) 

11-04-2015 

Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson C1 thuis aantreden tegen nummer 5 Bon Boys 
C2. In de heenwedstrijd werden er na 70 spannende minuten 3 punten meegenomen 
uit Haaksbergen, uitslag toen 0-1. Vol goede moed begonnen we dan ook aan deze 
wedstrijd. 

Opstelling: 

Keeper: Luuk van Ham; Achterhoede: 2. Sten ter Stal, 3. Rick Zoetman, 4. Pim Kolthof(c) en 5. Robin Winters; 

Middenveld: 15. Pim Bijmolt, 10. Coen Swidde en 16. Matthijs Nagel; Voorhoede: 7. Hugo Kooy, 9. Nick Asveld 

en 11. Luc Nibbelink. 

Wissels: 8. Stijn Lassche en 12. Lucian Guchelaar 

 

Vol goede moed beginnen we klokslag 14.00 uur onder de bezielende leiding van 
scheidsrechter Maikel Ansink aan de wedstrijd. Vanaf het 1ste moment is het zaak om 
diep in te zakken, de tegenstanders het spel te laten maken om vervolgens zelf 
gevaarlijk te worden in de tegenaanval. Gedurende de eerste 15 minuten is het dan 
ook Bon Boys dat veelal in balbezit is, wij komen er daarentegen een aantal keer vlug 
uit richting het doel van Bon Boys, maar dit resulteert helaas niet in grote kansen. De 
1ste de beste mogelijkheid voor Bon Boys is wel direct raak. De midmid en duidelijk 
beste speler aan Haaksbergse kant weet vanaf 25 meter verwoestend uit te halen en 
schiet de bal in de rechterbovenhoek achter keeper Luuk, 0-1. 

Het spelbeeld verandert vervolgens iets, wij komen wat meer aan voetballen toe 
waarbij we ook de nodige kansen krijgen. Waar Hugo en Nick in 1ste instantie in de 
afronding nog niet scherp genoeg zijn, is het Nick die na 25 minuten voetballen 
resoluut toeslaat en de doelman met een bekeken schuiver kansloos laat, 1-1. 

Er werd vervolgens vanaf de kant gewaarschuwd om een scherp vervolg aan de 
wedstrijd te geven en het achterin goed dicht te houden. Blijkbaar stond, zoals bij de 
1ste goal al enigzins merkbaar was, de wind echt de verkeerde kant op en hebben de 
jongens deze boodschap niet meegekregen.  De jongens van Bon Boys komen direct 
vanaf de aftrap gevaarlijk bij ons voor de goal, waarop het wederom de midmid is die 
hard binnenschiet en zo de 1-2 noteert. Na deze goal is ons verzet aardig gebroken. 
Bon Boys krijgt nog 1 grote kans op 1-3 maar deze wordt keurig onschadelijk gemaakt 
door Luuk. Ruststand dus 1-2. 

Voor rust was Lucian al in het veld gekomen voor de geblesseerde Pim Kolthof. 
Tijdens de theepauze werd Luc vervangen door Stijn om vervolgens weer vol goede 
moed met zijn allen het veld op te gaan. 

Er verandert gedurende de 2de helft weinig aan het spelbeeld. Bon Boys is voetballend 
de betere partij en wij moeten het voornamelijk van de tegenaanval hebben. Dit 
resulteerde in de nodige mogelijkheden voor de goal van de Haaksbergense goalie, 
maar worden echter allemaal onbenut gelaten. 



Bon Boys daarentegen heeft de smaak goed te pakken en weet in snel tempo de 
voorsprong uit te bouwen naar 1-3 en 1-4. Wij echter blijven pech in de afronding 
houden(of misten we scherpte?). We konden geen potten breken en het was duidelijk 
dat de meeste jongens niet bepaald hun beste niveau haalden deze middag. Zonder 
andere spelers te kort te doen wil ik nog even de naam van Robin Winters noemen die 
eigenlijk altijd constant een voldoende scoort en afgelopen zaterdag een van de 
weinige positieve uitzonderingen was en menig Haaksbergse aanval/scoringskans 
onschadelijk wist te maken. Bon Boys weet helaas nog wel een keer doeltreffend te 
worden waardoor de eindstand ietwat geflatteerd op 1-5 komt. 

Aankomende zaterdag spelen we de uitwedstrijd tegen Rigtersbleek C1. Thuis 
verloren we hier eerder dit seizoen ietwat ongelukkig met 0-1. Ik ben er dus zeker van 
dat alle jongens er volledig op gebrand zijn om een positief resultaat te behalen en 
daarnaast een mooie pot voetbal willen neerzetten om zo de zeperd van afgelopen 
zaterdag weg te poetsen. Genoeg redenen dus om ons aan te komen moedigen op het 
sportpark van de RigtersbleekJ! Aanvang: 11.45,  BE THERE;) 

Tekst: Egbert Roossink 

 

 


