
BSC Unisson speelt gelijk tegen 4e klasser Rekken 1 

03-02-2015, eindstand 3-3 (2-1) 

Afgelopen weekend ging de competitiewedstrijd tegen Sportclub Overdinkel niet door en daarom 
besloot trainer Stefan Sogtoen contact te zoeken met Sportclub Rekken om op di. 3 febr. een extra 
oefenwedstrijd te spelen. BSC Unisson kwam dit kalender jaar nog niet in actie in de competitie, 
maar de wedstrijd tegen Sp. Rekken 1 was al wel weer de vijfde oefenwedstrijd dit jaar. Eerder werd 
er gelijkgespeeld tegen Bon Boys 1 (2-2) en WVV 2 (3-3) en werd er gewonnen van Haaksbergen (7-2) 
en TVO (4-1). 
 
BSC Unisson 1 moest in de wedstrijd tegen Rekken wel beroep doen op spelers van het tweede, want 
Ruben Westerink, Robert Roossink, Bart Gerritsen en Egbert Roossink waren allen niet beschikbaar 
vanwege vakantie. Uit het tweede elftal waren Timon Ferree en Hendrik Nijenhuis bereid om mee te 
spelen en uit de A jeugd werden Jordi Brinkman en Willem Hoitzing opgehaald. 
 
Opstelling BSC Unisson: 

1. Jeffrey Nijhuis, 2. Frank Mosman, 3. Mark Molendijk, 7. Daan Wiggers, 5. Martijn Nijhuis, 4. Michel 
Schipper, 10. Arjan Wissink (c), 6. Remy van der Beek, 11. Lennart Schoonheden, 9 Gerben Prins en 8. 
Jordi Brinkman 

Wissels: 12. Hendrik Nijenhuis, 14. Willem Hoitzing en 18. Timon Ferree 
 
Vooraf was duidelijk dat BSC Unisson 1 te maken kreeg met een sterke tegenstander, want Sportclub 
Rekken speelt in de vierde klasse en staat daar op een keurige 5de plaats. In de voorbereiding heeft 
BSC Unisson ook al tegen Rekken gespeeld en destijds eindigde de wedstrijd in een 5-2 nederlaag. De 
tactiek van trainer Stefan Sogtoen bleef ongewijzigd. De tegenstander achterin de ruimte geven en af 
en toe proberen de tegenstander onder druk te zetten. 
 
In de beginfase van de wedstrijd is het Sp. Rekken dat het meeste balbezit heeft en de bal achterin 
en op het middenveld liet rondgaan. Kansen kwamen er echter nog niet. Na 17 minuten wordt het uit 
het niets toch 0-1. De bal valt tussen de aanvallende middenvelder van Rekken en Daan in. De speler 
van Rekken weet dit duel te winnen door met gestrekt been in te komen en ondanks dat Mark hem 
nog naar de buitenkant weet te drijven, verdwijnt de bal snoeihard in het doel achter jeffrey. Rekken 
bleef bezig met het maken van stevige overtredingen, want nog voor de 20ste min. kreeg Arjan een 
trap op de enkel en werd Gerben hard op de knie geraakt. 
 
Langzaam wist BSC Unisson meer grip op de wedstrijd te krijgen en dit werd ook uitgedrukt in 
doelpunten. De 1-1 kwam van de voet van Arjan Wissink die door Remy van der Beek werd 
weggestuurd. Arjan was sneller dan de laatste man van Rekken en verschalkde de keeper met een 
lob. Nog geen drie minuten later werd het 2-1 als BSC Unisson een vrije trap snel neemt en Jordi 
Brinkman aan de linkerkant de achterlijn haalt en de inlopende Gerben Prins bedient, 2-1. Tot aan de 
rust waren er aan beide kanten nog enkele kleine mogelijkheden. 
 
In de rust brengt Stefan Sogtoen alle drie zijn wissels in de ploeg. Willem Hoitzing komt in de ploeg 
voor Frank Mosman, Hendrik Nijenhuis komt de niet geheel fitte Mark Molendijk vervangen en 
Timon Ferre komt in de ploeg voor Jordi Brinkman. 



In de tweede helft blijft het spelbeeld hetzelfde. Rekken heeft meer balbezit, maar de betere kansen 
zijn voor BSC Unisson. In het eerste kwartier na rust had BSC Unisson de wedstrijd al moeten 
beslissen door de 3-1 tegen de touwen te werken. De kansen die er zijn worden echter niet benut en 
zodoende blijft het een wedstrijd. Na 65 minuten spelen komt Rekken op gelijke hoogte als de spits 
van Rekken de bal ver ingooit en er een miscommunicatie is tussen Michel Schipper en Jeffrey 
Nijhuis. De aanvallende middenvelder van Rekken maakt hier dankbaar gebruik van en tikt de bal 
door de benen van Jeffrey het doel in, 2-2. BSC Unisson blijft kansen krijgen door met name foutieve 
passes van Rekken op het middenveld. Een kwartier voor tijd levert dit weer een voorsprong op als 
Arjan Wissink een bal op het middenveld weet te onderscheppen en samen met Timon Ferree in een 
2 tegen 2 situatie komt. Timon Ferree maakt een goede loopactie en weet vervolgens de bal 
onberispelijk binnen te schieten, 3-2. In het laatste kwartier probeert Rekken er in ieder geval nog 
een gelijkspel uit te slepen en dit lukt. De spits van Rekken schiet de bal op de lat en de rebound 
wordt keurig door de rechtsbuiten van Rekken binnen gekopt (3-3). Beide ploegen weten hierna niet 
meer tot scoren te komen en zodoende eindigt de wedstrijd in een 3-3 gelijkspel. 
 
Aankomende zondag hoopt BSC Unisson 1 weer te mogen aantreden in de competitie. KVV Losser 
komt dan op bezoek in Boekelo. De aftrap is om 14:00 op De Zweede. 

 


