BSC Unisson o19-1 te sterk voor koploper Victoria o19-1
12-11-16 BSC Unisson O19-1 – Victoria ’28 O19-1, eindstand 4-0 (1-0)
Na de slipper tegen Achilles Enschede (3-1 verlies), wilde BSC Unisson O19-1 zich in eigen huis
herpakken en zich meten met de top van de competitie. Er moest dan echter wel gewonnen worden
van Victoria, de koploper tot voor zaterdag. Met 15 punten uit 7 wedstrijden leek dit dan ook een
zware wedstrijd te gaan worden.
Opstelling BSC Unisson O19-1;
1. Jesse te Koppele; 5.Jeroen Assink, 12. Huub Hassink, 3.Joost Aalpol en 2.Tom Bellers; 8.Julian
Weber, 10. Michel Tieberink(c) en 6.Tijs Nibbelink; 7.Jacques Klein Wentink, 9.Gijs v.d Velden en
11.Tom Kolthof
Wissels: Jordy Spel, Tom Hietbrink, Laurens Kooy, Sjors Roescher, Thijs Filart en Niek Sesink.
Om 15:00 werd er door BSC Unisson afgetrapt op de Zweede nadat Michel Tieberink voor de
verandering de toss nog maar eens verloren had. Het eerste halfuur werd er slecht, maar fel
gevoetbald. Dit kwam het spel niet bepaald ten goede en het is maar de vraag of de koukleumende
toeschouwers hier warm van werden, maar nadat Julian Weber na een goede actie gevloerd werd,
kon er via een dode spelsituatie wat gecreëerd worden. Michel Tieberink ging achter de bal staan en
legde de bal achter de verdediging voor Huub Hassink klaar, laatstgenoemde maakte deze kans
keurig af en de jongens uit Boekelo leidden met 1-0. Tot de rust blijft BSC Unisson beter maar écht
veel kansen worden er niet gecreëerd.
Na rust wordt deze lijn doorgetrokken en Victoria heeft vrijwel niets meer te vertellen. Een goed
spelende Gijs v.d Velden pikt zijn goaltje mee, na een goede actie kan hij afdrukken met rechts en de
keeper van Victoria blijft kansloos achter nadat de bal nog aangeraakt wordt door een
verdediger. De inmiddels ingevallen Thijs Filart kan in open goal binnentikken nadat Sjors Roescher,
ook ingevallen, de paal raakte, 3-0. Victoria heeft de hoop ogenschijnlijk opgegeven en gaat slap haar
duels in. Tom Bellers kon daar echter niet op betrapt worden en zet, nadat hij een bal onderschept
heeft, een tegenaanval in. Thijs Filart wordt gelanceerd en zet strak voor na een goede individuele
actie waarna Huub Hassink zijn tweede goal van de dag kan binnenglijden.
BSC Unisson O19-1 wint dus thuis met 4-0 van Victoria O19-1. Dankzij een solide verdediging die
nagenoeg niets weggaf, een alerte doelman en een offensief blok dat op dreef was kan het meedoen
om de bovenste plaatsen. Het heeft nu 12 punten uit 5 wedstrijden en kan tegen Vogido de
koppositie pakken met een wedstrijd minder dan concurrenten Suryoye-Mediterraneo (14 punten uit
6), Victoria (15 punten uit 8) en Vogido (12 punten uit 7). Er zal dan wel wederom gewonnen moeten
worden van een sterke tegenstander. Deze wedstrijd stond gepland voor woensdag 26 november,
deze wedstrijd zal echter verplaatst worden. Houd voor meer nieuws Voetbal.nl in de gaten (Red.: of
gewoon deze site).
Michel Tieberink.

