
Zondag 9 november 2014 

 

BSC Unisson 3 verliest uitwedstrijd nipt met 2-1 (0-1) van koploper Barbaros 4 

Op deze zondag werd er aangetreden tegen koploper Barbaros 4 uit Hengelo, dat tot dusver 18 punten 
had behaald uit 7 wedstrijden. BSC Unisson bezette tot dusver de 4e plaats achter GFC 3 en Rood Zwart 
4 waartegen eerder met ruime cijfers van was verloren, dus waren de verwachtingen vandaag niet al te 
hoog gespannen vandaag. Vandaar de meer aanvallende opstelling, want we hadden toch weinig te 
verliezen hadden. 

Opstelling (3-5-2): 
G: Dennis Homeijer; V: Arjan Meijeringh, Jochem Heeks en Johan Nijhuis; M: Niek Dekker, Mike 
Weterholt, Raymon Leusink, Sjoerd van der Peet en Ron Schukkert; A: Maarten Wolffer op Veldmeijer en 
Tom de Haas; Wissels: Bas Hassink (vlagger) en Frank Hegeman 

De voorbereiding begon al goed gezien linksback en Prins Carnaval Johan Nijhuis zich verslapen had na 
een lange feestavond ‘Op en Daal’ die avond ervoor. Tevens werd de afwezigheid van Ronald van Raalte 
pijnlijk duidelijk, want ballennet en de watertas waren op De Zweede achtergelaten, waardoor de 
warming-up beperkt bleef tot warmlopen zonder ballen. Gelukkig had Adjudant Ron Schukkert wel een 
nieuwe spons gekocht, dus in geval van blessures hadden we altijd nog een gloednieuwe droge spons 
tot onze beschikking. 

1e helft: 
Om stipt 12:00 werd er op deze mooie zonnige novemberdag op Sportpark Veldwijk afgetrapt voor de 
wedstrijd Barbaros 4 - BSC Unisson 3. 

BSC Unisson 3 kwam goed uit de startblokken en was de eerste paar minuten de bovenliggende partij, 
met enkele redelijke kansjes tot gevolg. Naar verloop van tijd kwam Barbaros beter in de wedstrijd en 
gingen beide ploegen gelijk op. Doordat BSC Unisson met 5 man op het middenveld speelde, kon er snel 
druk gezet worden op de middenvelders van Barbaros waardoor zij amper de kans kregen een 
fatsoenlijk aanval op te bouwen en genoodzaakt waren om veelvuldig de lange bal te hanteren. Zowel 
BSC Unisson als Barbarbos kregen vervolgens enkele mogelijkheden om de openingstreffer te maken, 
maar de 0-0 brilstand bleef op het scorebord staan. 

Dan een opmerkelijk moment in de eerste helft: Adjudant Ron Schukkert kwam bij een actie in botsing 
met een tegenstander, waarna Barbaros de bal uitschoot voor een blessurebehandeling. Vervolgens 
schoot linksback (en Prins Carnaval) Johan Nijhuis de bal namens BSC Unisson terug naar Barbaros, maar 
stond Ron blijkbaar in de weg en kreeg de bal (per ongeluk?) vol op de rug en viel daardoor bijna om 
(van je teamgenoot moet je het hebben). 

Dan het moment suprême van de wedstrijd, 7 minuten voor rust: Bij een aanval van Barbaros stond de 
spits buitenspel, waarvoor Bas Hassink vlagde maar de scheidsrechter liet doorspelen. De spits schoot 
de bal, die over de achterlijn zou zijn gegaan, te ver voor zich uit maar kwam vervolgens licht in 
aanraking met de uitlopende Dennis Homeijer en ging wel erg gretig naar de grond. Gevolg een vrije 
trap op de rand van de 16 en geel en 10 minuten voor Dennis. Maarten en Johan waren er vol van 
overtuigd dat een keeper in dat geval mocht blijven staan en in zijn plaats een veldspeler de tijdstraf aan 



de kant mocht uitzitten (achteraf bleek dit helemaal niet waar te zijn, aangezien de regels zeggen dat 
ook een keeper zijn tijdstraf moet uitzitten aan de kant). Gevolg: iedereen in de war, waaronder de 
scheidsrechter. Na pakweg 5 minuten discussiëren ging Dennis alsnog naar de kant en nam rechtshalf 
Niek Dekker zijn plaats onder de lat. De vrije trap werd met een katachtige redding door Niek gestopt, 
die ook de corner pakte. Vervolgens gaf hij de bal mee aan Sjoerd van der Peet die vervolgens aan een 
counter van BSC Unisson begon. Uiteindelijk werd spits Tom de Haas gevonden die zich losmaakte van 
zijn directe tegenstanders en de bal koelbloedig binnenschoot (0-1). Ondanks de 11 tegen 10 situatie 
ging BSC Unisson met een voorsprong rusten. 

2e helft: 
BSC Unisson moest nog 3 minuten met 10 minuten spelen. Helaas was nog niet iedereen bij de les, want 
de eerste de beste lange bal van Barbaros werd verkeerd ingeschat door Johan, waardoor de 
rechtsbuiten van Barbaros op keeper Niek Dekker kon afstomen, die zijn "goal klein maakte", maar niets 
kon houden aan de lob die via de lijn precies boven in de dak van de goal belandde. 

Vanaf dat moment nam Barbaros de regie over en kwam vaak dreigend voor de goal met enkele 
redelijke kansen tot gevolg. Telkens zat er wel een hand (van Dennis) of een been (van Jochem of Arjan) 
tussen waardoor een achterstand ons bespaard bleef. BSC Unisson voetbalde zich enkele malen goed 
onder de druk van Barbaros uit en creëerde daarbij ook enkele mogelijkheden. Aan deze mogelijkheden 
had ook een penalty toegevoegd moeten worden, maar de scheidsrechter (soms ook wel de 12e man 
van Barbaros genoemd) weigerde deze te geven nadat Niek Dekker ten val werd gebracht door zijn 
directe tegenstander. Niek was vanaf dat moment lichtelijk geïrriteerd en moest enkele minuten later 
ook voor 10 minuten naar de kant wegens een discussie met de scheidsrechter.   

Uiteindelijk kwam Barbaros 10 minuten voor tijd alsnog op voorsprong door opnieuw een persoonlijke 
fout. Laatste man Jochem Heeks, die tot dusver een uitstekende wedstrijd speelde, verloor de bal, 
waardoor de spits van Barbaros vrij baan had richting de goal. Hij maakte vervolgens dankbaar gebruik 
van deze kans door de bal keurig in de linkerhoek binnen te schieten (2-1). BSC Unisson startte 
vervolgens een slotoffensief om toch nog een punt aan deze wedstrijd over te houden, maar helaas 
bleef de gelijkmaker uit. 

Al met al een teleurstellende nederlaag die we met name aan ons zelf te wijten hebben wegens 2 
persoonlijke fouten en de 20 minuten waarbij we met 10 man hebben gespeeld. Door deze nederlaag is 
Bentelo ons qua doelsaldo gepasseerd op de ranglijst en daarmee staan we voorlopig op een 5e plaats. 
Volgende week wordt er niet gespeeld, waardoor de eerstvolgende wedstrijd op zondag 23 november 
zal plaatsvinden. Hierbij wordt thuis gespeeld tegen Bentelo 3 om 09:30. 

Man of the Match: 
Jochem Heeks kwam lange tijd in aanmerking voor de titel Man of the Match, maar door zijn 
persoonlijke fout gaat deze titel wederom naar 12e man Patrick Barels die wederom een foutloze 
wedstrijd speelde. 

Doelpunt van de Dag: 
Het koelbloedige doelpunt van spits Tom de Haas die daarmee voor de 0-1 zorgde vlak voor rust bij een 
11 tegen 10 situatie. 



 


