
01-11-15 Aramea 1 - BSC Unisson 1 

Vanmiddag stond de lastige uitwedstrijd tegen Aramea op het programma. Er was 
maar 1 opdracht , er moest gewonnen worden. Helaas verliep de wedstrijd anders. De 
twee ploegen keken eerst de kat uit de boom en het spel speelde zich voor op het 
middenveld af. 

Er werden weinig tot geen kansen gecreëerd door beide ploegen. De eerste kans kreeg 
Pim door binnen de 16 twee man de hakken te laten zien en goed inschoot, de bal 
ging over. Het was Aramea die profiteerde van een foutje aan BSC Unisson kant, de 
bal werd ingeschoten en ging via de paal tegen de rug van Brian het doel in. Dit was 
ook de ruststand. 

De tweede helft begon BSC Unisson wat meer grip op de wedstrijd te krijgen echte 
kansen leverde dit nog niet op. Het was Aramea die uit de counter de 2-0 scoorde. 
BSC Unisson ging 1 op 1 spelen en speelde volop de aanval, Pim scoorde hieruit de 
aansluitingstreffer 2-1. Er werd druk uitgeoefend op het doel van Aramea, dit 
resulteerde in een zuiver doelpunt van Pim, de assistent scheidsrechter vlagt de bal af 
en de scheidsrechter nam het over, ongelooflijk maar waar. Pim werd bij deze actie 
volop in het gezicht geraakt en is afgevoerd naar het MST, gelukkig had hij zijn neus 
niet gebroken. De druk bleef, er werd steeds meer risico genomen door BSC Unisson 
waardoor Aramea veel ruimte kreeg in de counter. Het was dan ook vanuit buitenspel 
positie dat de linkerspits van Aramea de 3-1 kon binnen schieten, de scheidsrechter 
liet Reinier staan en keurde het doelpunt goed. De 3-2 werd nog gescoord door de 
ingevallen Jeroen Tieberink maar was niet genoeg om vanmiddag een punt mee te 
nemen. 

Een grimmige, rommelige wedstrijd werd verloren, dure verliespunten in de strijd om 
de bovenste plaats. Volgende week komt Delden op bezoek op Sportpark de Zweede, 
aanvang 14.00 uur. 

 


