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Op zondag 18 januari stond alweer de 3de wedstrijd van 2015 op het programma voor 
BSC Unisson 1. Na een gelijkspel tegen Bon Boys 1 (2-2) en een overwinning op vv 
Haaksbergen 1 (7-3) werd er vandaag tegen het tweede elftal van WVV gespeeld. Bart 
Gerritsen was afwezig ivm de voorbereidingen voor zijn vijf weken durende vakantie 
in Nieuw-Zeeland. Om over een 14-koppige selectie te kunnen beschikken had trainer 
Stefan Sogtoen vanuit de A1 Martijn Brinkman bij de wedstrijdselectie gehaald. 
Martijn Brinkman had ook nog geluk dat de andere Martijn (Nijhuis) te laat was en 
zodoende in de basis mocht beginnen. 

Opstelling BSC Unisson 1: 1. Jeffrey Nijhuis, 8. Ruben Westerink, 3. Mark Molendijk, 7. Daan Wiggers, 2. Frank 

Mosman, 15. Egbert Roossink, 10. Arjan Wissink (c), 16. Robert Roossink, 12. Martijn Brinkman, 9. Gerben Prins 

en 11. Lennart Schoonheden Wissels: 4. Michel Schipper, 5. Martijn Nijhuis en 6. Remy van der Beek 

In het beginfase van de wedstrijd was het BSC Unisson 1 dat weliswaar veel balbezit 
had, maar voornamelijk op het middenveld, waar bovendien geregeld slordig 
balverlies werd geleden. Hierdoor kwamen er nauwelijks kansen. WWV probeerde 
waar mogelijk met verzorgd voetbal een gat in de defensie van BSC Unisson te vinden 
en werd langzaam wat gevaarlijker. Na ongeveer een kwartier spelen werd het 0-1, 
nadat de geroutineerde linksbuiten met een mooie sleepbeweging Mark Molendijk te 
snel af was en de bal keurig in de lange hoek schoof. Jeffrey wist nog redding te 
brengen, maar had geen antwoord op de rebound van de rechtsbuiten. Niet veel later 
was het zelfs 0-2 toen de rechtsback van WVV 2 vrij kon opkomen en een afgemeten 
voorzet in huis had op de lange spits die op zijn beurt eerder bij de bal was dan 
Jeffrey en zodoende vrij kon inkoppen. 

Nu was BSC Unisson 1 eindelijk een beetje wakker geschud en had snel een antwoord 
in huis. Het was Lennart Schoonheden die vanaf de linkerkant naar binnen kapte en 
vervolgens een afgemeten voorzet gaf op Gerben Prins die de bal keurig over de 
keeper heen kopte, 1-2. Niet veel later was het 2-2 toen Gerben Prins in de 16 de bal 
nog net een tikje kon geven, zodat de sterk spelende Martijn Brinkman de bal mee 
kon nemen en met zijn linker de bal in de korte hoek kon schieten. WVV 2 was in 
deze fase niet bij de les, want enkele ogenblikken later stond de achterste linie van de 
ploeg uit Hengevelde wederom te slapen toen Egbert Roossink een vrije bal snel nam 
en zo Martijn Brinkman de mogelijkheid gaf om de bal voor te geven op Gerben die 
met een echt spitsendoelpunt de stand op 3-2 bracht. Dit was tevens de ruststand. 

In de rust kwam Michel Schipper in de ploeg voor Arjan Wissink, kwam Martijn 
Nijhuis op de plek van Ruben Westerink en moest Robert Roossink plaats maken 
voor Remy van der Beek. 

In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. BSC Unisson had meer balbezit, maar kwam 
tot weinig kansen door veel slordige passes. Desondanks was er nog een mogelijkheid 
te noteren voor Lennart Schoonheden die zijn poging een meter over zag gaan. Na 70 
minuten kwamen Robert, Ruben en Arjan weer binnen de lijnen voor Lennart, 
Gerben en Egbert. In de 85ste minuut kwam WVV 2 dan toch weer op gelijke hoogte. 



Een cornerbal werd teruggelegd op de centrale middenvelder die vanaf 30 meter in 
één keer aanhaalde en hij zijn schot in de kruising buiten bereik van Jeffrey zag 
verdwijnen. Vlak voor tijd is er nog een opgelegden kans voor BSC Unisson 1 als 
Arjan de bal breed legt op Ruben, maar hij kan de bal net niet goed meenemen 
waardoor de keeper van WVV 2 een doelpunt kan voorkomen. Ook WVV noteerde 
nog een tweetal afstandschoten, maar deze misten snelheid en richting. Een gelijkspel 
is gezien het wedstrijdbeeld en de kansenverhouding dan ook een verdiende uitslag. 

Aankomende dinsdag 20 januari speelt BSC Unisson 1 wederom een wedstrijd. Om 
20:15 wordt er dan afgetrapt op de Zweede. De tegenstander is dan TVO 1 uit Beckum 

 


