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Wedstrijdverslag SV De Lutte - BSC Unisson 

 

Op deze koude natte zondagmiddag stond de wedstrijd SV De Lutte tegen BSC Unisson 

op het programma. De thuisploeg had vorige week niet gevoetbald maar had inmiddels 

een reeks neergezet van 5 gewonnen wedstrijden op rij. BSC Unisson was dus 

gewaarschuwd voor deze ploeg in vorm die op de tweede plaats stond. BSC Unisson 

zelf doet het ook aardig, de laatste 7 wedstrijden niet verloren, met een dikke 

overwinning van 6-0 vorige week op DTC. Een spannende pot kon dus verwacht 

worden. 

In de eerste helft wordt al snel duidelijk waarom De Lutte zo weinig tegendoelpunten 

incasseert. Een ijzersterke defensie waartegen de aanvallers van BSC Unisson met veel 

moeite zo nu en dan een kansje konden creëren. De Lutte krijgt de eerste helft echter 

ook weinig tot geen echte kansen. Na ongeveer een half uur spelen krijgt Egbert 

Roossink de bal in de voeten. Met een leep boogballetje over de defensie weet hij het 

hoofd van Lennart Schoonheden te bereiken die op randje buitenspel de bal in het doel 

weet te knikken, 0-1 BSC Unisson. De rest van de eerste helft wordt er vooral veel de 

lange bal gehanteerd door beide ploegen maar zonder resultaat. We gaan dan ook 

rusten met een stand van 0-1. 

De tweede helft zet de De Lutte een tandje bij, waardoor het veelal op de helft van BSC 

Unisson te vinden is. De verdediging van BSC Unisson weert zich lange tijd kranig tegen 

het offensief van De Lutte, wat leidt tot verscheidene vrije trappen rond de 16 meter. 

Rond de 75e minuut is Mark Molendijk in duel met de spits van De Lutte, met het 

gebruikelijke hang- en trekwerk van beiden kanten. De scheidsrechter constateert echter 

een overtreding van Mark, op een vervelende plaats schuin bij het 16-metergebied. De 

vrije trap wordt voorgegeven en wegens de drukte voor het doel kan keeper Jeffrey 

Nijhuis helaas niet meer op tijd reageren en ziet de bal door de benen in het doel 

verdwijnen, 1-1. De rest van de wedstrijd blijft het spelbeeld onveranderd maar weet 

BSC Unisson erger te voorkomen, eindstand 1-1. Een zwaar bevochten punt waar we 

uiteindelijk toch trots op mogen zijn. 

Volgende week staat de laatste wedstrijd voor de de winterstop op het programma tegen 

het op de 3e plaats staande Phenix uit Enschede, het team van oud-BSC Unisson 

trainer Edwin Kolkman. 


