De Esch JO19-1 – BSC Unisson JO19-1, eindstand 3-1 (0-1)
Zaterdag 3 September stond onze tweede bekerwedstrijd van het seizoen op het programma. Na de
blamage van vorig weekend tegen FC Eibergen, moest het vandaag beter tegen het team van De
Esch.
We startten in de volgende opstelling: Goal: Jesse te Koppele, rechtsback: Laurens Kooy, laatste man:
Niek Seesink (debuterend voor BSC Unisson), voorstopper: Jasper ten Thije, linksback: Sjors
Roescher, linksmid: Michel Tieberink, rechtsmid: Jeroen Assink, centraal aanvallende middenvelder:
Julian Weber, rechtsbuiten: Tom Hietbrink, linksbuiten: Thijs Filart, spits: Huub Hassink en op de bank
Gijs van der Velden, Jacques Pastoor, Tom Kolthof, Tom Bellers en Nibby.
Om 16.15 werd en op het kunstgrasveld in Oldenzaal afgetrapt. De boodschap die we vanuit de
kleedkamer mee hadden gekregen was: hou het achterin goed dicht en zorg voor zo min mogelijk
tegendoelpunten, door de linies kort op elkaar te houden en laag te gaan verdedigen. Het spelbeeld
was vanaf het begin al duidelijk, De Esch was de betere ploeg en wij moesten hopen op een goede
uitbraak en dat de bal een keer goed viel. In het begin van de wedstrijd waren het dan ook onze
verdedigers en keeper Jesse die ons in de wedstrijd hielden. Verdedigend stonden we goed want, we
hadden geen grote kansen tegen gekregen. Maar wanneer we de bal kregen waren we veel te
gehaast en konden we er niet goed uitkomen. Maar wij waren wel de ploeg die op een 0-1
voorsprong kwamen. Na een afgeslagen corner van Julian kwam de bal aan de andere zijkant van het
veld bij Nibby, die ondertussen was ingevallen, en hij gaf een afgemeten voorzet aan Tom Kolthof
,die ook was ingevallen, die vanaf 2 meter alleen tegen de bal aan hoefde te lopen en zo de 0-1 op
het scorebord zetten! Hierdoor kregen we wat meer energie en konden we de eerste helft
uitvoetballen en met een 0-1 voorsprong de kleedkamer opzoeken.
In de kleedkamer kregen we de opdracht om wat meer druk naar voren te zetten, om zo de
tegenstander wat meer onder druk te zetten.
Vol goede moed kwamen we de kleedkamer uit en konden we wat meer druk naar voren zetten
richting het doel van de tegenstander. De eerste paar minuten kregen wij dan ook een paar kansen
door snelle uitbraken. Daarna werd De Esch weer de bovenliggende ploeg en kregen zij een vrije bal
door een door de scheidsrechter waargenomen handbal van Huub. Wij konden alleen op geen
moment een handsbal zien en helaas haalde het protesten niks uit. Na de voorzet uit de vrije trap
konden we de bal niet goed uit de 16 meter krijgen en kwam de bal voor de voeten van de spits te
liggen en zo kwam de 1-1 op het scorebord. Daarna kregen wij het steeds zwaarder en kwamen we
er minder vaak goed uit. Even later kregen we dan ook de 2-1 tegen, wederom uit een afgeslagen
vrije trap, waarna de bal voor werd gegeven en binnen kon worden gelopen. In de laatste 10 minuten
deden we nog een poging om de 2-2 op het scorebord te krijgen. Helaas werkte dit averechts en
kregen we in de laatste seconden nog de 3-1 tegen, door een goed uitgespeelde aanval. Hierna werd
er gelijk gefloten voor het einde van de wedstrijd.
Helaas dus weer een verloren wedstrijd, maar er waren verbeterpunten waar het vorige weekend
nog mis ging. Helaas ging het aanvallend wel minder, maar dat kwam vooral door de tegenstander
die goed druk op ons zette. Al met al was 3-1 een terechte uitslag en de goede punten worden
meegenomen naar de volgende wedstrijd tegen FC Berghuizen op woensdag 7 september.

