
BSC Unisson 1 - Bon Boys 1, eindstand 2-2 (2-0) 

10-01-2015 

Afgelopen zaterdag trad BSC Unisson aan tegen zondag derdeklasser Bon Boys voor 
de eerste oefenwedstrijd van 2015. Bij de thuisploeg ontbraken Robert Roossink en 
Bart Gerritsen, maar was de selectie weer aangevuld met A-spelers Jordi Brinkman 
en Willem Hoitzing en de van een blessure teruggekeerde Gerben Prins. 

BSC Unisson begon goed en fel aan de wedstrijd op De Zweede. Waar Bon Boys 
veelvuldig balbezit had, liet de ploeg erg veel ruimte achter de verdediging, waar met 
name Egbert Roossink, Ruben Westerink en Arjan Wissink veelvuldig gevaarlijk 
werden. Dit resulteerde dan ook vlot in de 1-0, toen Ruben goed de opbouw van Bon 
Boys verstoorde en eenvoudig de openingstreffer noteerde. Bon Boys werd daarna 
gevaarlijk via een schot dat goed werd gered door Jeffrey Nijhuis en een bal op de lat. 
BSC Unisson wist echter de voorsprong te vergroten door een goal van Egbert. Beide 
ploegen lieten nog enkele grote mogelijkheden onbenut, waardoor de rust werd 
bereikt met 2-0. 

Na de rust ging Bon Boys op zoek naar doelpunten en BSC Unisson werd steeds 
verder teruggedrongen op eigen helft. Zo'n 20 minuten voor tijd viel dan ook de, op 
dat moment, terechte aansluitingstreffer. Bon Boys drukte door en rond de 85e 
minuut bezweek de thuisploeg onder de druk en viel de 2-2. In de verder rommelige 
slotfase vielen geen doelpunten meer te noteren, waardoor BSC Unisson deze 
oefenwedstrijd afsluit met een verdienstelijk gelijkspel. 

Aanstaande dinsdag speelt de ploeg om 20.15 uur op De Zweede tegen vijfdeklasser 
VV Haaksbergen. 

Opstelling BSCU: 

Doel: Jeffrey Nijhuis 

Achter: Frank Mosman (45. Willem Hoitzing), Daan Wiggers,  Mark Molijndijk en Martijn Nijhuis; 

Midden: Remy van der Beek, Egbert Roossink (75. Gerben Prins) en Michel Schipper 

Voor: Jordi Brinkman, Arjan Wissink en Ruben Westerink (60. Lennart Schoonheden) 

 


