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BSC Unisson 1 - Bentelo 1, eindstand 6-0 (3-0) 

01-03-2015 

In de voorbeschouwing op de wedstrijd BSC Unisson 1 - Bentelo 1, meldden we al dat zich voor de strijd 
om de aan het eind zo belangrijke derde plaats steeds meer gegadigden aandienen en dat in dit stadium 
beide ploegen alleen gebaat zouden zijn bij de volle winst. 

Pupil van de week Lars Bömer deed als spits van BSC Unisson F1 nog maar eens voor hoe je een 
verdediging uitspeelt en vervolgens feilloos de keeper passeert, toen nog onwetend dat ze bij BSC Unisson 
wel erg goed op Lars gelet hebben, want het zou een schuttersfestijn worden. 

     

Vorige week werd er met 4-1 gewonnen bij FC Aramea op een zeer zwaar te bespelen veld. Daar zouden 
beide teams deze middag geen last van hebben op de fraaie kunstgrasmat van BSC Unisson. De laatste 
thuiswedstrijd ging BSC Unisson hard onderuit tegen Losser, zodat men nog wat goed te maken had 
tegenover zichzelf en het thuispubliek. Dat werd op een mooie zonnige eerste zondagmiddag in maart 
tegen Bentelo dan ook zeker gedaan. 

Vanaf het begin werd duidelijk dat de thuisploeg vol voor de 3 punten zou gaan. Waar normaal gesproken 
de concentratie aan het begin nog wel eens wil ontbreken 
zaten de jongens er vanaf minuut 1 kort bovenop en gunde 
Bentelo geen meter vrije ruimte. Na iets meer dan 25 
minuten spelen was er ondanks het goede spel nog geen 
doelpunt gevallen, totdat een verdediger van Bentelo een 
overtreding maakt in zijn eigen 16-metergebied en de 
goed leidende scheidsrechter Hayta, die de kaarten deze 
middag op zak hield, aan BSC Unisson een strafschop 
toekent. Arjan Wissink nam plaats achter de bal en schoot 
deze genadeloos door het midden vast in het net, 1-0. Een 
klein kwartier later is het A-speler Pim Raterink die met 
een goede pass Lennart Schoonheden bedient die de score 
na 40 minuten op 2-0 zet. Vlak voor rust krijgt BSC 
Unisson nog een cornerbal, Ruben Westerink geeft de bal 

voor, precies bij Lennart Schoonheden op het hoofd die de bal hard inkopt, 3-0 en tevens de ruststand. 

De 2e helft begint met een ongewijzigd spelbeeld. Bentelo krijgt de bal wel bij de aanvallers maar de 
verdediging van BSC Unisson stopt iedere aanval af. Na 10 minuten in de 2e helft is het alweer raak voor 
de thuisploeg. Een pass van Arjan Wissink op Lennart Schoonheden die de bal in het net legt en daarmee 
een hattrick maakt, 4-0. Vervolgens blijft de score lang ongewijzigd, want ondanks dat het 4-0 staat geeft 
Bentelo het verder echt niet weg en blijft het hard werken, hetgeen soms resulteert in kleine kansen voor 
Bentelo. 
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In de 80e minuut is echter BSC Unisson dat de score weer opvoert. De opkomende Jordi Brinkman 
bedient Arjan Wissink, die de bal binnenschiet en daarmee de 5-0 op het “scorebord” zet. Vlak voor tijd 
geeft Lennart Schoonheden de bal nog een keer voor en bereikt daarmee Arjan Wissink die zijn Hattrick 
verzegelt met een snoekduik, eindstand 6-0. 

Opstelling: 

Doel: Jeffrey Nijhuis 

Achter: Frank Mosman, Mark Molendijk (Michel Schipper), Willem Hoitzing, Jordi Brinkman 

Midden: Remy van der Beek, Pim Ratering, Egbert Roossink 

Voor:  Lennart Schoonheden, Arjan Wissink, Ruben Westerink (Martijn Brinkman) 

  

Doelpunten: Lennart Schoonheden (3), Arjan Wissink (3) 

  

En Lars, die deze middag weer keurig werd begeleid door Daniëlle Oude Groen en Renate Winters, had 
uiteraard de middag van zijn nog maar korte leven. En, nu kunnen we het ook eindelijk op deze site 
verklappen....., mocht Lars toch geen profvoetballer worden dan lijkt hem bakker ook wel een leuk beroep.  

Volgende week staat de uitwedstrijd tegen SVV op het programma. 

Tekst: Frank Mosman; foto's: Renate Winters 

 


