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Vernieuwd BSC Unisson start goed met overwinning in voorbereiding. 

BSC Unisson heeft zichzelf een goede dienst bewezen door de eerste oefenwedstrijd van de 
voorbereiding met 1-3 te winnen van Phenix. De Boekeloërs traden in Enschede aan met een selectie 
die aangevuld werd met spelers van het 2e en een enkeling van de A1, vanwege de vakantieperiode. 
Arjan Wissink (2 doelpunten) en Ruben Westerink (1 doelpunt) tekenden in de tweede helft voor de 
treffers. 

In de basiself ook een aantal nieuwe gezichten. Zo was keeper Jeffrey Nijhuis nieuw (geen club), 
linksbuiten Ruben Westerink kwam over van de Enschedese Boys en spits Gerben Prins (SV Juliana 
’31) mag proberen om dit seizoen de doelpunten aan een te rijgen voor de Boekelose formatie. Ook 
keerde Michel Schipper centraal achterin terug nadat hij een jaar bij de Enschedese Boys is geweest. 
Nieuwkomers Frank Mosman (Enschedese Boys) en doelman Tom Gremmen (geen club) namen in 
eerste instantie plaats op de bank, maar mochten in de tweede helft hun opwachting maken. 

Opstelling: 

1.Jeffrey Nijhuis, 2. Toby Kamp, 3. Mark Molendijk, 4. Michel Schipper, 5. Jordi Brinkman, 6. Nick ten 
Cate, 10. Arjan Wissink ©, 8. Remy van der Beek, 7. Egbert Roossink, 9. Gerben Prins en 11. Ruben 
Westerink 

Wissels: 12. Robert Roossink, 13. Tom Gremmen, 14. Frank Mosman en 15. Sevrien Ferree 

Eerste helft: 

Direct na het fluitsignaal voor de eerste helft nam BSC Unisson het initiatief in de wedstrijd. De 
gastheer werd teruggedrongen op eigen helft en moest het spel zien te maken op de geringe momenten 
dat zij de bal konden veroveren, om vervolgens snel om te schakelen. Het balbezit van de gasten leidde 
in de beginfase al tot een aantal enorme kansen van Boekelose zijde. Uiteindelijk was het de doelman 
van Phenix die ervoor zorgde dat de wedstrijd in de beginfase niet al beslecht werd. 

Ruben Westerink, in eerste instantie geposteerd als linksbuiten, was een plaag voor de Enschedese 
defensie en was zijn directe tegenstander constant te snel af. Ook Arjan Wissink, die dit seizoen 
wederom de aanvoerdersband draagt, vervulde een belangrijke rol op het middenveld door zowel bij 
balbezit als balverlies snel om te schakelen. Veelvuldig werden de combinaties gezocht. Het spel liep 
echter te vaak door het centrum waardoor de bal in het druk bemande strafschop in een trechter 
terecht kwam en hij, met hangen en wurgen, weggewerkt kon worden. 

Ook Jordi Brinkman wist de ruimte die openlag aan de linkerflank goed te benutten, door veelvuldig 
mee op te komen. Bovendien wist hij een aantal keer de spits te bereiken met een aantal knappe 
steekpasses. 

Tweede helft: 

Direct na de thee werd er weer afgetrapt voor de tweede helft. Robert Roossink en Frank Mosman 
kwamen de gelederen versterken, waar Remy van der Beek en Toby Kamp het veld moesten ruimen. 
Phenix bracht zelfs een (bijna) geheel nieuw elftal in. 

Het spelbeeld bleef onveranderd hoewel de gasten in balbezit slordiger werden en de combinaties 
minder goed aangegaan werden. Phenix loerde met hun rappe spits op de counter, waar het ook nog 
een aantal keer zeer gevaarlijk werd door onoplettenheid in de Boekelose achterhoede. Hoewel het 
vizier van de gasten niet op scherp stond, kon het bijna niet anders of er zou een keer treffer vallen. 



De defensie van de gastheer was namelijk door de vele wissels geheel ontregeld. Uiteindelijk was het 
Arjan Wissink die een te korte terugspeelbal op de keeper genadeloos afstrafte en zo voor de 1-0 mocht 
tekenen. Vrij kort na de 1-0 was het opnieuw raak: Michel Schipper wist met een lange bal van 
achteruit wederom Wissink te bereiken, die vervolgens zijn tegenstander uitkapte om de bal 
vervolgens genadeloos hard in de lange hoek te schieten: 2-0. 

De prima debuterende Ruben Westerink beloonde zijn optreden ook nog met een doelpunt; na een 
Individuele actie schoot hij de bal in de korte hoek langs de doelman, die er slechts met een hand nog 
aan kon zitten. De afgetekende 3-0 was een logische verhouding op basis van het aantal kansen. 
Uiteindelijk mocht Phenix nog aantekenen voor een eretreffer na een hard afstandschot in de kruising: 
3-1. In de slotfase waren er nog een aantal kansen voor Egbert ‘Douwe’ Roossink (gepareerd door de 
doelman) en Toby Kamp (één-twee met Arjan Wissink met een heus lobje). 

Na 90 minuten voetballen op een mooie zomeravond werd de allereerste oefenwedstrijd van het 
seizoen uiteindelijk besloten door de uitstekend leidende scheidsrechter en konden beide ploegen de 
kleedkamer opzoeken. 

Eindstand 1-3 (0-0): 

0-1 Wissink 
0-2 Wissink 
0-3 Westerink 
1-3 Phenix 

 


