
BSC Unisson 1 - SVV '91 1, eindstand 2-1 (0-1) 

26-10-2014 

Deze zondagmiddag stond de wedstrijd BSC Unisson - SVV ’91 op het programma. 
Vorige week boekte BSC Unisson een toch wel teleurstellend resultaat van 3-3 tegen 
Bentelo na een 3-1 voorsprong. Ook het elftal van SVV loopt nog alles behalve lekker, 
vorige week werd er verloren van LSV en daardoor wacht SVV nog steeds op haar 
eerste punten. De kans van onderschatting door BSC Unisson lag dus op de loer. 

    

Pupil van de week Lotte Homeijer uit de F3 hielp mee met de wedstrijdvoorbereiding en mocht de eerste goal 

van de middag maken. Ook haar werd het door SVV al "erg lastig gemaakt":). 

  

De 1e helft begon en beide teams waren niet bepaald goed aan het voetballen. Een 
helft met weinig kansen en niet erg spannend voor de supporters. Waar het aan lag 
aan de kant van BSC Unisson was niet helemaal duidelijk, wellicht speelde de 
onderschatting toch een rol. Aan het eind van de 1e helft trok een speler van SVV in 
het 16-metergebied van BSC Unisson een verdediger van de thuisploeg naar beneden, 
die op zijn beurt de SVV speler naar beneden trok. De scheidsrechter zag alleen de 2e 
overtreding en gaf een strafschop aan SVV en gebeurde waar we bang voor waren 
geweest, de strafschop werd benut en BSC Unisson kwam op een 0-1 achterstand. 
Rust. 
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Lotte geeft trainer Stefan Sogtoen nog een paar laatste tips, maar ondanks dat zorgelijke blikken op de bank 

tijdens de eerste helft (inclusie Lotte). 

  

De 2e helft was nog maar een paar minuten begonnen of Lennart Schoonheden gaf 
een keurige pass op Arjan Wissink die bekwaam afrondde, 1-1. Een goed begin en 
blijkbaar hadden de woorden van de trainer indruk gemaakt in de rust. Helaas bleek 
niks minder waar. Het spelbeeld in de 2e helft begon al aardig weer te lijken op dat 
van de 1e helft. De wedstrijd werd wel steeds feller met een aantal ”minder nette” 
overtredingen van SVV, wat ook resulteerde in een aantal gele kaarten. 

    

Een van de schaarse schietkansen in de eerste helft (links) en een typisch spelmoment op het middenveld. 

  

Er waren weinig kansen over en weer en het vertrouwen in een overwinning voor BSC 
Unisson werd steeds minder. Maar rond de 70e minut was daar dan toch het 
verlossende doelpunt. De bal werd hard voorgegeven waarbij een inlopende speler 
van SVV de bal ongelukkig in het eigen doel werkte, 2-1. Een mooi doelpunt in de 
kruising overigens maar dat ter zijde. De rest van de wedstrijd verliep eigenlijk zoals 
de hele wedstrijd al werd gevoetbald. Na een paar minuten blessuretijd kwam het 
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verlossende fluitje van de scheidsrechter, eindstand 2-1. 3 punten voor BSC Unisson, 
maar een wedstrijd om snel te vergeten. 

Op naar volgende week zondag waar de tegenstander Buurse is en waarbij we 
hopelijk een betere wedstrijd te zien krijgen. 

En Lotte heeft als derde pupil van de week een geweldige zondagmiddag gehad en 
gelukkig deed de SVV speler in het echt wat hij ook voor de wedstrijd bij de goal van 
Lotte had gedaan, een klein handje/voetje helpen. Had Lotte het goed vooruit gezien. 
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