
BSC Unisson E2 knokt zich in 2e helft naast Bon Boys 

02-04-16 BSC Unisson E2 – Bon Boys E9, eindstand 2-2 (0-2) 

De E2 moest 2 april jl thuis aantreden tegen Bon Boys E9. Omdat Stijn niet mee kon 
doen, mocht Shemany, die al langer meetraint met de jongens, voor het eerst 
meedoen. Over de eerste helft kunnen we kort zijn, hoewel onze jongens veel sterker 
waren, kwamen ze toch 0-2 achter te staan.  De jongens speelden goed samen, er 
waren ook kansen, maar de ballen gingen er niet in. Bon Boys had ook zeker kansen, 
maar Mart stond goed te keepen. Twee keer kwam de Bon Boys goed door de 
verdediging heen en maakten het mooi af. Daar was voor Mart niets aan te doen. 

In de tweede helft moest het toch anders. En het is geheim gebleven wat de trainers 
in de pauze hebben gedaan, maar het ging ook zeker anders de tweede helft. Mooie 
aanvallen, waarin scoringskansen uitgespeeld werden. Collin maakte al snel de 1-2 na 
mooi samenspel waarbij de keeper totaal op het verkeerde been werd gezet. Door 
deze snelle goal groeide het zelfvertrouwen. De jongens creëerden kansen en er werd 
uit de meest wisselende posities op goal geschoten. 

Uiteindelijk werd de gelijkmaker gescoord door Marijn. En dit was niet zomaar een 
gelijkmaker. Het was waarschijnlijk het mooiste doelpunt van het hele seizoen, niet 
alleen van de E2 maar van heel Unisson. Mooier dan de goal van Marco van Basten 
tegen Den Bosch in 1986. Mooier dan de goal van Kluivert in de Champions League in 
1995. Mooier dan de goal van Bergkamp op het WK in 1998 tegen Argentinië. Marijn 
stoomt met de bal aan de voet op, langs de lijn, richting cornervlag. Van afstand 
schiet hij met een lichte lob, iedereen totaal verrassend, in de goal, hoog in de 
kruising. Zowel spelers als publiek gaan uit hun bol. Mensen vragen zich af of ze dit 
echt gezien hebben, maar het klopt. Marijn heeft 2-2 gescoord. 

Fantastisch hoe ze zich teruggeknokt hebben. En wat een veerkracht om je zo terug te 
vechten in de wedstrijd. de wedstrijd is echter nog niet gespeeld. Beide ploegen 
proberen nog de winnende goal te maken, maar sterk keeperswerk van Mart maakt 
dat het Bon Boys niet lukt en de kansen van BSC Unisson worden helaas ook niet in 
doelpunten omgezet. 

Al met al een mooie, spannende wedstrijd met een prima resultaat. Top gedaan. 
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