
BSC Unisson doet zichzelf tekort bij ’t Centrum 

04-09-16 ’t Centrum 1 – BSC Unisson 1. Eindstand 2-2 (0-2) 

Na een 2-tal oefenwedstrijden en 3 bekerwedstrijden was het vanmiddag dan eindelijk zover, 

de eerste competitiewedstrijd in de 4e klasse. 't Centrum uit Enschede is de tegenstander, het 

veld is echt slecht te noemen en het gras was iets te lang. 

Toch was BSC Unisson in de eerste helft de bovenliggende ploeg, voetbalde makkelijker dan 

de gastheren en kregen ook de beste mogelijkheden om de score te openen. Het was in de 25e 

minuut Martijn Brinkman die de assist van Lennart Schoonheden goed inschoot, de verdiende 

0-1 stond op het scorebord. BSC Unisson ging op jacht naar meer en was het Pim die in de 

37e minuut de paal raakte. In de 40e minuut werd de 0-2 gescoord door Pim Ratering toen na 

een snelle combinatie de bal op maat werd gegeven door Arjan Wissink en Pim schoot de bal 

goed binnen 0-2, tevens de ruststand. 

De tweede helft begon zoals de eerste was geëindigd, een beter BSC Unisson, maar de 0-3 

bleef uit. Het was de 71e minuut toen de op de middenstip staande scheidsrechter niet 

reageerde op assistent scheidsrechter Reinier Haak. Hij liet hem staan en de 1-2 was een feit. 

't Centrum kreeg weer hoop, ging opportunistisch spelen en uit het niets kreeg een 

middenvelder de bal heerlijk op zijn schoen en de bal verdween snoeihard achter Brian, 2-2. 

Vanaf dit moment werd het een open maar zeer hectische wedstrijd. Het Centrum kreeg een 

mogelijkheid op 3-2 maar de spits miste de bal op een haar na. Het bleef op en neer golven. 

Pim scoorde de 2-3 nog wel maar nu kon de scheidsrechter het helaas niet zelf beoordelen en 

nam het signaal van zijn assistent over. 

Met nog 5 minuten op de klok was het Pim die doorbrak op rechts, hij speelde de bal iets te 

ver vooruit maar door zijn snelheid was hij toch eerder bij de bal dan de keeper, het enige dat 

de keeper kon doen was een zware overtreding maken op Pim, die op de rand van de 16 meter 

werd gelanceerd en niet meer in staat was om door te spelen. De scheidsrechter gaf de keeper 

slechts geel. De vrije trap leverde niet meer op en zo bleef het 2-2. 

Het eerste punt in de 4e klasse is binnen, maar toch hielden de mannen uit Boekelo een rare 

nasmaak aan deze wedstrijd over. Er had meer ingezeten vandaag. Volgende week spelen we 

thuis tegen Markelo, aanvang 14.00 uur. 
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