
Aramea 1 - BSC Unisson 1, eindstand 1-4 (1-1) 

22-02-2015 

Afgelopen zondag speelde BSC Unisson de competitiewedstrijd tegen FC Aramea. BSC 

Unisson moest de selectie aanvullen met veel jongens van de A1, omdat er meerdere 

basisspelers ontbraken. Om 14:00 precies werd er afgetrapt op een zwaar te bespelen veld 

in Enschede. 

 BSC Unisson had duidelijk meer moeite met de ondergrond dan de huisploeg en werd vanaf 

minuut 1 redelijk in de achteruit gedrongen door de eenvoudiger combinerende opponent. 

BSC Unisson probeerde veelvuldig via de lange bal dreigend te worden, maar dit lukte 

nauwelijks. Gevolg was dat FC Aramea via een strafschop de, op dat moment, verdiende 1-0 

liet aantekenen. BSC Unisson begon in de laatste twintig minuten voor rust beter te spelen 

en er ontstonden mogelijkheden voor Gerben en Lennart, welke niet werden benut. BSC 

Unisson had echter ook een strafschop nodig om de 1-1 binnen te schieten. Douwe werd na 

goed doorzetten gevloerd en aanvoerder Arjan schoot de strafschop binnen, 1-1. Op slag 

van rust legde Ruben de bal nog goed voor, maar Pim wist net geen doel te treffen. 

Na de rust was BSC Unisson fitter dan de tegenstander en bracht de stand, redelijk vlot na 

de pauze, via Lennart naar 1-2. FC Aramea wist geen mogelijkheden meer te creëren en 

BSC Unisson loerde geduldig op de tegenaanval. A1-speler Martijn besliste zo'n 15 minuten 

voor tijd de wedstrijd definitief met een goede individuele actie, waarna Arjan de eindstand 

bepaalde op 1-4. BSC Unisson had na rust nog meer doelpunten moeten maken, maar 

diverse grote mogelijkheden bleven onbenut. 

Toch een nuttige overwinning in de strijd om plaats drie. Volgende week zondag volgt er een 

thuiswedstrijd tegen Bentelo op De Zweede. 

 

Opstelling: 

Doel: Jeffrey Nijhuis, Frank Mosman, Arjan Wissink, Mark Molendijk; Midden: Jordi 

Brinkman, Remy van der Beek, Pim Ratering, Egbert Roossink; Voor: Ruben Westerink, 

Gerben Prins, Lennart Schoonheden 


