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Na de enerverende playbackshow zaterdagavond, waar het 1e overigens niet met de volle 
buit aan de haal ging stond vandaag de ontmoeting met de koploper LSV op de kalender. In 
Lonneker werd vandaag afgetrapt in de volgende opstelling: 
 
 Jeffrey 
Bart, Mark, Daan, Frank 
Robert, Michel, Egbert 
Ruben, Arjan, Lennart 
 
Wissels deze middag waren; Tom, Martijn, Remy en Gerben. 
 
Direct na de aftrap werd al snel duidelijk dat de afgesproken wedstrijd benadering iets werd 
aangepast. In plaats van het opvangen van de tegenstander op de middenlijn werd er druk 
gezet op de verdediging van LSV. LSV had moeite met deze druk en kwam zeer moeilijk aan 
het voetballen. In de 14e minuut was het voor BSC Unisson raak. Arjan creëerde voor zichzelf 
een doelpoging en liet de keeper kansloos. Het gevoel was bij iedereen hetzelfde, hier vallen 
vandaag 3 punten te halen. Een kleine 15 minuten later was het alweer raak. Arjan was 
wederom trefzeker.  
 
Het spelbeeld bleef hetzelfde, LSV probeerde te vergeefs van achteruit op te bouwen, BSC 
Unisson bleef vooruit druk zetten. Toen LSV de eerste keer gevaarlijk in de 16 meter van BSC 
Unisson kwam was het dan toch raak voor LSV. Scheidsrechter Nijhuis vond het nodig om 
LSV een penalty toe te kennen voor een duidelijke bal op de borst bij Robert. De spits van 
LSV benutte deze kans. Binnen 10 minuten stond het 2-2. Een trap van Jeffrey belandde bij 
de rechtsbuiten in de voeten die met een goede voorzet de inkomende middenvelder 
bediende. Niet veel later was het wederom raak voor LSV. Onze leidsman wees wederom 
naar de stip omdat Bart een overtreding op de rand 16 beging. De spits van LSV kon zonder 
ook maar een druppel te zweten zijn tweede binnen tikken. Echter was het Jeffrey die de bal 
uit de rechter hoek kon tikken.  
 
Een uitstekend spelende Lennart ging vlak voor rust langs zijn tegenstander werd 
vastgehouden en uit de vrije trap die volgde was het Egbert die met zijn hoofd (doet ie 
anders nooit) binnen kon koppen! De scheidsrechter had inmiddels minuut 51 op de klok 
staan. Ruststand 2-3. 
 
In de rust was al duidelijk dat deze wedstrijd geen 90 minuten maar ruim 100 minuten zou 
gaan duren. Dankzij de scheidsrechter was de irritatiegrens inmiddels ruim overschreden. Dit 
resulteerde in een zeer getergd BSC Unisson in de tweede helft.  
 
Tot aan de 75e minuut bleef het spel op en neer gaan. Kansen waren er op de 3-3 maar ook 
op de 2-4. Uiteindelijk was het een slecht verwerkte voorzet die resulteerde in de 3-3. 
 



Een aantal gele en een rode kaart voor Stefan later was het beslissende moment dan 
eindelijk daar. in de 99e minuut ging Ruben, favoriet bij de langs de kant staande supporters 
van LSV in de 16 meter naar de grond door een bedenkelijke actie van de keeper van LSV. De 
toegekende penalty werd door Arjan benut. We hebben er 100 minuten hard voor moeten 
knokken en hopen deze lijn door te kunnen trekken naar volgende week tegen DTC.  
 
Supporters, trainers en Tom Druppers bedankt voor jullie steun deze middag. Pakken jullie 
de volgende keer geel voor praten? 
 


