
BSC Unisson E2: ondanks goed wedstrijd nipt verlies 

12-09-15 AJC E2 – BSC Unisson E2, eindstand 2-1 (1-0) 

Voor BSC Unisson E2 begon de nieuwe competitie met een uitwedstrijd tegen AJC E2 in Losser. 
Vooraf gingen er geluiden rond dat dit een lastige wedstrijd zou worden, maar onze jongens waren 
echter super gemotiveerd en als niet helemaal objectieve kijker moet ik zeggen dat ze een mooie 
partij op de mat hebben gelegd. 

We begonnen erg sterk met meerdere goede aanvallen, AJC kwam er echter eenmaal uit en maakte 
dit direct goed af waardoor we redelijk snel op een achterstand kwamen, 1-0. Maar BSC Unisson 
bleef de aanvallende ploeg. We hielden de moed er in, die goal moest toch echt wel een keer vallen. 
Twan zijn lange afstandsschot ging rakelings naast, Marijn schoot goed in maar helaas bleek er een 
prima keeper te staan. Bij ons kreeg Mart het niet heel erg druk in de goal, maar helaas maakten wij 
onze kansen ook niet af. 

In de tweede helft wisselde Mart van shirt met Stijn, die de keepers-taak op zich nam. En met verve. 
Hij was zo fanatiek aan het keepen, dat hij ver voor de goal keepte maar alle ballen had. Zo nu en dan 
met gevaar voor eigen leven. De enkele aanval van AJC, wat soms een 100 % doelpuntmogelijkheid 
was, kon door sterk keeperswerk van Stijn niet verzilverd worden. Van onze kant bleven we goed 
aanvallend voetballen. Kansen van Floris, Julian, Marijn, Twan hadden helaas niet het gewenste 
resultaat. Het meegereisde publiek bleef de jongens enthousiast aanmoedigen, maar de negende 
man/vrouw maakte geen verschil dit keer. En het gaat toch om de gescoorde goals, zoals een groot 
voetballer ooit zei. Ook het goede verdedigende werk van stofzuiger Ties, en krachtpatser Yaël 
zorgden er voor dat AJC niet te dicht bij onze goal kwam en het verschil dus niet groter werd. Maar 
natuurlijk kon het niet alleen bij kansen blijven, Uiteindelijk kwam een goede uittrap van Stijn, via 
een prima steekballetje bij Twan die werkelijk weergaloos mooi, hoog in de kruising scoorde. Yess... 
1-1. 

Iedereen was zo blij en opgetogen over dit mooie doelpunt dat vergeten werd dat de wedstrijd nog 
niet klaar was. Zowel voor spelers als publiek was het, voordat iedereen het doorhad, al weer 2-1 
voor AJC. Zij trapten uit, renden naar voren en scoorden. Niet te vatten zo snel. Jammer. We bleven 
hopen op een gelijkspel, dat zou gezien het wedstrijdbeeld ook terecht zijn. De trainers Harald en 
Pieter, zetten alles op alles. Ze stuurden ook Yaël, Ties en Stijn naar voren, in de hoop dat de 
gelijkmaker toch nog gescoord kon worden, maar helaas, het mocht niet zo zijn. 

Ondanks het verlies kijken we met zijn allen terug op een mooie en goede wedstrijd. Er werd erg 
goed samengespeeld waardoor we op het veld een overwicht hadden. Komende weken maar veel 
trainen op het afmaken van kansen. Hoewel ze hier in de trainingen eigenlijk best goed in zijn. 
Misschien toch een beetje last gehad van de eerste wedstrijdspanning? Hoe dan ook, het vertoonde 
spel geeft goede hoop voor de komende wedstrijden. 

Spelers: Floris Stuiver, Twan Blikman, Mart Aarnink, Yaël Stuivenberg, Marijn Klein Poelhuis, Stijn 
Bloemendaal, Ties Haafkes en Julian van Sprang. 

 


