BSC Unisson JO19-1 verliest 1e bekerwedstrijd geflatteerd van Eibergen JO19-1
27-08-16 Fc Eibergen JO19-1 – Bsc Unisson JO19-1, eindstand 7-0 (4-0)

Zaterdag 27 augustus was de eerste officiële bekerwedstrijd van het vernieuwde BSC Unisson
JO19-1, oftewel in de volksmond onze A1. Het verlate verslag van Huub Hassink, over zeer
warm weer met veel gemiste kansen en een geflatteerde uitslag, willen wij U niet onthouden.
BSC Unisson met de volgende opstelling: Goal Jesse ten Koppele (1),rechtsback Jordy
Spel(4), laatste man (c) Sjors Roescher(3), voorstopper Tom Bellers (2), linksback Jeroen
Assink (5), rechtsmid Jasper ten Thije (6), op 10 Gijs vd Velden, linksmid Jaques Pastoor (8),
rechtsbuiten Thijs Filart (11), in de spits Tom Kolthof (9), linksbuiten Nibby (7) en op de
bank Huub Hassink (12).
Na een aanval vanaf de linkerflank kon de linksbuiten zonder te worden aangepakt zo
doorlopen en de stand binnen 8 min op 1-0 te zetten. 2 minuten later speelde Jesse ten
Koppele laatste man Sjors Roescher in zonder te coachen, het resultaat: Sjors die als laatste
man in de tegenstander draait, balverlies en 2-0. Na 15 min voetballen raakte Thijs Filart
geblesseerd (licht, later viel die weer in), Huub Hassink kwam voor hem in het veld. Na
talloze aanvallen van BSC Unnison, waarbij onder anderen 2 keer de lat werd geraakt door
Jaques Pastoor en Thijs Filart en de keeper met een goeie reflex een goal tegen hield van nota
bene zijn eigen verdediger, was het aan de andere kant wel raak, 3-0.... Toch liet BSC
Unisson het koppie niet hangen en ging het weer op zoek naar de 1e goal van het nieuwe
seizoen. Toch was het weer Eibergen die scoorde, 4-0. BSC Unisson wisselde doorlopend.
De rust brak aan. Na een lekkere pauze kwam BSC Unisson weer goed uit zijn startblokken
de 2e helft, na weer talloze kansen te hebben gecreëerd, zoals een Gijs van der Velden die met
een volley de keeper weer aan het werk zette, en Huub Hassink die een schot via een rug van
de tegenstander net over zag gaan, ook uit talloze corners zorgden Nibby en Gijs van der
Velden voor gevaar. Toch was het weer Eibergen die scoorde, 5-0. Daarna was er een
moment op de middenlijn, waar de scheidsrechter in ons voordeel had moeten fluiten, dat
deed hij helaas niet, een counter volgde en vervolgens maakte Jasper ten Thije een
overtreding in het strafschopgebied, Penalty! Na enkele protesten van onze kant gaf de
scheids geen kik. De penalty werd benut, 6-0.
Daarna waren er aan onze kant (BSC Unnison) weer talloze kansen, elke keer was de keeper
van Eibergen ons de baas. Vervolgens was er een goeie aanval, Jasper ten Thije speelt de bal
op Thijs Filart, Filart speelt Huub Hassink aan de rechterkant diep, Huub Hassink zet hem
strak voor en Jeroen Assink, die tevens een goeie wedstrijd speelde als back (waar die nog
nooit had gestaan) schoot voor open goal vanaf 10 meter met rechts naast, met links had die
gezeten, maar tevergeefs. Tot slot schoot een speler van Eibergen de bal prachtig in de
bovenhoek vanaf 25 meter. Eindstand: 7-0.
Na afloop was iedereen het er over eens ( zelfs Eibergen) dat de 7-0 eindstand geflatteerd was.
Zij hadden ongeveer 10 kansen waarvan er 7 invliegen, en wij hadden er een stuk of 15
waarvan er geen 1 invliegt. Dus helaas een slecht resultaat op een zonnige dag wat erg fijn
was voor onze supporters!

