
Wedstrijd: competitie       Datum: 2 november 2014 

Rood Zwart H3 - BSC Unisson H2 

 

Uitslag: 0-2, rust: 0-0 

 

Verslag 

 

BSC Unisson 2 won in een gelijk opgaande wedstrijd enigszins fortuinlijk van Rood Zwart 3 

in Delden. Met de nieuwkomer Sietze Nuyen voor slaapmuts Hendrik Nijenhuis en de zich 

sterk op de training manifesterende Dennis Kok in de basis begon het tweede afwachtend aan 

de match. 

 

Het eerste kwartier was dan ook voor de thuisclub. Met een schot onderkant lat waren zij 

dicht bij de openingstreffer. Zowel de scheidsrechter, als zijn assistent konden gelukkig niet 

waarnemen of de bal al dan niet de doellijn had gepasseerd. Hierna wisten de bezoekers zich 

steeds beter onder de druk van de gastgever uit te voetballen. Er werden wat kleine kansen 

gecreëerd, maar nog niet benut. 

 

In het tweede bedrijf ging dat beter. Vanaf de aftrap werd linksbuiten Maarten Muller diep 

gestuurd. De weifelend uitkomende keeper werd vakkundig buiten de zestien uitgespeeld en 

met een bekeken trap plaatste hij de bal in het lege doel. Rood Zwart trachtte terug te komen, 

maar dat lukte niet zo goed. De betere mogelijkheden waren voor de gasten. Via Timon 

Ferree en Beppie Goris waren zij dichtbij een grotere voorsprong. Beiden keren werd de bal 

op het laatste moment van de doellijn gehaald.  

Met nog ruim een kwartier officiële speeltijd leek Nick te Cate de mannen van trainer-coach 

Han Dijks in veilige haven te schieten. Bij een scrimmage voor de goal prikte hij de 0-2 

binnen. De nogal lankmoedig leidende scheidsrechter begon zich echter nadrukkelijk met de 

partij te bemoeien. Bij minuscule overtredingen werd het voordeel aan de thuisclub gegund. 

Zelfs een opmerking van razende reporter Tom Druppers, die nu als verzorger optrad, doordat 

hij zijn wondersloffen in Utrecht had laten liggen, leidde tot een indirecte vrije trap in de 

zestien. Keeper Brian Pieper pakte het geplaatste schot klemvast. Daarna was het nog even 

billenknijpen op de bank. Verder dan schot buitenkant paal kwamen de Deldenaren niet, 

waarna de leidsman na een uur de tweede helft afblies. 

 

Door niet op het warrige fluiten van de scheidsrechter in te gaan liet het Tweede zien aan 

ervaring te hebben gewonnen. Kopje erbij, linies kort op elkaar houden en iedereen achter de 

bal zorgde ervoor dat er weinig meer werd weggeven. Waardoor de overwinning met 

vereende krachten over de streep werd getrokken. 

 

Komende zondag wil BSC Unisson 2 de opgaande lijn doortrekken door de buren uit Beckum 

te verslaan. Of het gaat lukken om van TVO 2 te winnen kunt u op de Zweede vanaf kwart 

over elf aanschouwen. 

 

 

Doelpunten 

0-1 46’ Maarten Muller 

0-2 72’ Nick te Cate 

 

Opstelling 

Brian Pieper; Dennis Kok, Robin Tieberink, Tim de Veen, Yorick Spit; Brian Goris, Nick ten 

Cate, Sietze Nuyen (Hendrik Nijenhuis, 63’); Frank Schoonheden, Timon Ferree (Peter 

Teussink, 78’), Maarten Muller. 



Topscorers  C 

Nick ten Cate  1 

Tom Druppers  1 

Timon Ferree  1 

Maarten Muller 1 

Frank Schoonheden 1 

Jasper Tiemens (A1) 1 

Stefan Olink (H4) 1  


