Slechte beurt BSC Unisson JO19-1 bij Vogido JO19-2
03-12-16 Vogido JO19-2 – BSC Unisson O19-1, eindstand 4-0 (1-0)
Heerlijk voetbal weer! Koud maar met een zonnetje. BSC Unisson wist waarvoor het naar Enschede
reed. Na de 4-0 nederlaag van twee weken geleden wou het hele team revanche. Hoop was er zeker,
want de 4-0 nederlaag was zeer geflatteerd en we gingen dus ook met goede moed de wedstrijd in.
De opdracht was duidelijk, vanaf minuut 1 fel zijn en veel druk zetten.
Opstelling:

De wedstrijd:
Vogido mag aftrappen, het spel is al snel duidelijk. BSC Unisson is de sterkere partij, er ontstaan een
paar kansen maar echt gevaarlijk voor het doel vanVogido is het nog niet. Gedurende de wedstrijd
krijgt BSC Unisson het steeds moeilijker en ook Vogido begint kansen te creëren. Na een diepe bal is
één van de snelle spitsen van Vogido er doorheen en probeert de bal nog te pakken voor de
uitkomende keeper. Jesse is eerder bij de bal en tikt hem weg, maar neemt daarbij ook behoorlijk de
spits mee, de scheids besluit: Penalty! Hij wordt niet perfect ingeschoten en Jesse zit er nog bijna bij.
Maar de 1-0 staat op het scorebord.
BSC Unisson probeert de aansluitingstreffer te maken, maar komt niet tot 100% kansen. Julian krijgt
de bal en zoekt eigen succes, na een lange rush wordt hij neergehaald in de zestien, maar dit keer
besluit de scheids geen penalty te geven. Dit leidt tot frustratie bij het hele team, wat het spel niet
ten goede komt. Sjors wordt naar de kant gehaald en Jeroen neemt zijn positie over. Het spel ging
over en weer en er waren geen grote kansen. De trainer van Vogido had zijn team de opdracht te
geven de 1-0 vast te houden tot de rust. Vogido tikt de bal er soms gemakkelijk tussendoor en dat

lijdt tot een voorzet op de stip, de bal wordt door verschillende spelers aangeraakt en beland op het
hoofd van Joost, die zich bij deze actie verstapt, einde wedstrijd voor hem, Jordy komt erin.
De tweede helft leek wel een herhaling van de eerste, BSC Unisson wist dat een overwinning nog
steeds mogelijk was, en ging op jacht. Met Huub op het middenveld kregen we wat rust in de
opbouw. En met Tom Hietbrink voorin hadden we flink veel snelheid. BSC Unisson was daardoor
weer de baas op het veld. Het tempo van het spel was dan ook hoog en het leek erop dat BSC
Unisson terug in de wedstrijd kwam. Maar omdat we zo bezig waren met scoren, werd het
verdedigende werk vergeten wat tot een paar uitbraken van vogido leidde. De frustratie bij BSC
Unisson werd steeds groter, omdat we de kansen net niet konden afmaken. Ook de scheids kwam
het mentale spel van BSC Unisson niet ten goede. En het spel werd slechter en slapper.
Vogido maakte daar goed gebruik van. Na een uitbraak schoot de linksbuiten van Vogido de bal
snoeihard op de paal, maar de rechtsbuiten was alert en kreeg de bal met een beetje mazzel op zijn
hoofd, 2-0. Even later vloog ook de 3-0 erin. Bij BSC Unisson zonk de moed in de schoenen. Nadat ze
na een handsbal van Jeroen ook nog eens met 10 man kwamen te staan leek het al helemaal een
verloren wedstrijd. BSC Unisson leek nog een eretreffer te maken, maar nadat Tijs de bal in het net
kopt fluit de scheidsrechter voor buitenspel. Blijkbaar vond één van de tegenstanders het zielig dat
wij met 10 man stonden, en begon te schelden, waardoor ook hij het veld mocht verlaten en het 10
tegen 10 was. Toch viel ook de vierde goal voor Vogido. Een afstand schot over Jesse heen.
BSC Unisson voetbalde de wedstrijd uit en liep daarna met neergeslagen hoofd het veld af, boos op
zichzelf. Want na deze nederlaag wordt het gat tussen ons en Suryoye-Mediterraneo groter. Nu moet
BSC Unisson zich herpakken en volgende week weer sterk het veld op komen. We ontvangen
Sportclub Enschede JO19-1 op De Zweede, en willen dan de toeschouwers laten zien hoe voetbal wel
moet.
Jeroen Assink

