
22-10-16 BSC Unisson 2 – Achilles ’12 4, eindstand 6-0 (3-0) 

Fraai herstel BSC Unisson 2 

Na een goede seizoensstart met twee overwinningen, een gelijkspel en vorige week 
een verlies uit bij BWO mochten de mannen van BSC Unisson 2 vandaag aantreden 
tegen het vierde van K.S.V. Achilles '12 uit Hengelo. Toen de scheids gearriveerd was, 
de mistbanken langzaam wegtrokken en de eerste zonnestralen zich een weg vochten 
naar het veld kon er afgetrapt worden. 

De wedstrijd werd begonnen met Timon in de goal, Jeroen en Jonathan op de 
backposities en Tim en Brian centraal achterin. Het middenveld werd gevormd door 
aanvoerder Toby, Nick Rademaker, Douwe en Lennart Weber. De goals moesten 
vandaag komen van Nick Spel en Nick ten Cate. Maarten, Marten, Peter en Jasper 
namen plaats op de bank en Gjalt en Bert-Jan versterkten het vijfde in Bentelo. 

Van het feit dat Achilles een lagere plaats op de ranglijst bekleedde was in het eerste 
kwartier weinig te zien. De Boekeloërs werden teruggedrongen en Timon moest een 
aantal keren optreden om een achterstand te voorkomen. De omslag kwam toen Nick 
Rademaker aan een goede solo begon en de vijandelijke zestien binnendrong. 
Koelbloedig plaatste hij de bal in de verre hoek en iets tegen de verhouding in werd 
het 1-0 voor de thuisploeg. Dit bleek precies wat de mannen nodig hadden. Inmiddels 
omgeschakeld naar de vertrouwde 4-3-3 formatie werd het heft in handen genomen. 
Nog geen 4 minuten na de eerste goal was het Toby die Nick ten Cate bediende zodat 
laatstgenoemde de stand op 2-0 kon brengen. Op slag van rust werd het zelfs 3-0. 
Douwe dribbelde de zestien in, werd aangetikt en ging slim liggen: penalty! Penalties 
en Douwe zijn een goede combi zo bleek weer, hij schoof de bal zelf rustig in de hoek 
van de goal. Vlak hiervoor moest Nick Spel zich helaas gedwongen laten wisselen 
vanwege een blessure, Jasper was zijn vervanger. De zon had de strijd inmiddels 
gewonnen van de mist en men kon met een goed gevoel de kleedkamer opzoeken. 

Na de pauze was het spel een stukje minder dan in het laatste half uur van de eerste 
helft. Echter kon Achilles ook geen vuist maken tegen de solide verdediging en 
maakte het weinig kans om terug in de wedstrijd te komen. In de 53e minuut schoot 
Douwe na voorbereidend werk van zijn noaber Nick ten Cate ook de 4-0 tegen de 
touwen. Vervolgens kwam Peter Teussink in de ploeg voor de geblesseerde Jonathan 
en loste Maarten  een tiental minuten later Nick Rademaker af. Vlak na deze laatste 
wissel vervulde ook Egbert Roossink zijn noaberplicht, hij bediende Nick ten Cate die 
de bal vrij voor goal binnen kon schuiven. Nadat de het stokje met de vlag was over 
gegeven kon ook Marten nog wat minuten maken als vervanger van de moegestreden 
Nick ten Cate. Toch moest laatstgenoemde nog invallen op een voor hem wat 
onwennige plek, Timon was geblesseerd en Nick nam plaats onder de lat. Marten was 
het die met een goede actie de basis legde voor het laatste doelpunt van de wedstrijd. 
Via Maarten kwam de bal bij een geheel vrij staande Jasper die het penaltygebied 
binnen kon dribbelen en oog in oog met de keeper niet faalde: 6-0 na 90 minuten 
spelen. 

Met een brede grijns kwamen de heren het veld af lopen, zeker de veteranen van het 
elftal hebben in de afgelopen jaren niet vaak van een dergelijke weelde mogen 



genieten. Met deze mooie overwinning is het tweede geklommen naar de derde plaats 
op de ranglijst. Dit maakt de volgende wedstrijd tegen de ongeslagen koploper 
Sportclub Enschede een heuse topper! Dus heeft u zondag 30 oktober nog een 
plaatsje vrij in de agenda, zorg dan dat u om 11:15 aan de lijn staat op De Zweede om 
van dit spektakel te kunnen genieten! 

 


