
Bentelo 1 - BSC Unisson 1, eindstand 3-3 (1-2) 

19 oktober 2014 

Afgelopen zondag moest BSC Unisson aantreden voor de inhaalwedstrijd in Bentelo bij de 

plaatselijke VV. BSCU had een bijna volledig fitte selectie, op Lennart na die de hele week 

griep had gehad en ook vandaag nog moest laten schieten.  

 

Onder prima weersomstandigheden en ondersteund door veel supporters, begonnen beide 

ploegen om 14.00 uur aan de wedstrijd. Geheel volgens traditie startte BSCU matig aan de 

wedstrijd, waarin de ploeg onrustig speelde en veel moeite had op balbezit te spelen. Dit 

resulteerde in meerdere benauwde situaties voor de goal van Jeffrey, die zijn eerste 

competitiewedstrijd van dit seizoen mocht spelen na een langdurige schorsing. Een van deze 

mogelijkheden bezorgde Bentelo dan ook de verdiende voorsprong. Daarna begon BSCU 

wat beter te spelen. Er waren wat pogingen van afstand die naast of over gingen, maar de 

laatste fase van de eerste helft was voor de gasten. Na zo'n 30 minuten, gooide Michel de 

bal maar eens voor de goal en Arjan kopte de gelijkmaker eenvoudig binnen. Niet veel later 

begon Ruben aan een actie over links wat resulteerde in een terechte strafschop voor 

BSCU. Arjan schoot de bal hard in de goal en daarmee ging BSCU met 1-2 rusten. 

 

Toch was er grote ontevredenheid bij zowel de spelers als de begeleiding, omdat de ploeg 

nog steeds matig speelde. Vijf minuten na rust leek daar plotseling de beslissing in de 

wedstrijd. Een foutieve terugspeelbal werd onderschept door Gerben, die zijn inzet gestopt 

zag, maar Arjan was er in de rebound scherp bij om zijn derde van de middag binnen te 

schuiven. In de fase die volgde was BSCU niet in staat om de bal simpel in de ploeg te 

houden. Opnieuw was er veel balverlies en nog geen minuut na de 1-3, maakte Bentelo een 

doelpunt wat hun weer in de wedstrijd hielp. Een stormloop volgde en BSCU zat vast op 

eigen helft. De 3-3 viel dan ook en was op dat moment ook verdiend. Bentelo raakte ook nog 

de lat, maar verdere doelpunten vielen er niet meer. Unisson zette in de slotfase nog aan om 

de winnende te forceren, maar de eindstand zou 3-3 worden.  

 

Zowel BSCU als Bentelo waren teleurgesteld over dit resultaat. Volgende week speelt BSCU 

weer op de eigen De Zweede tegen SVV. 

 

Opstelling BSC Unisson: 

Jeffrey, Frank (Martijn B.), Mark, Daan, Martijn N.; Michel, Egbert (Robert), Remy, Ruben; 

Arjan en Gerben 


