
04-12-16 Prima resultaat BSC Unisson 1. 

Op een zonovergoten sportpark de Zweede stond vanmiddag de wedstrijd tegen LSV uit 
Lonneker op het programma. De ploeg van Spijker had 18 punten, twee punten meer dan 
BSC Unisson.  

De mannen uit Boekelo begonnen sterk aan de wedstrijd. Via goed combinatievoetbal lag de 
bal in de 13e minuut al in het netje. Pim kwam alleen op de keeper af maar moest uitwijken 
naar links, kon de bal binnen houden en de vrijstaande Martijn Brinkman op maat bedienen, 
Martijn schoot de bal strak in, 1-0. BSC Unisson bleef scherp spelen het bleef goed 
combineren en kreeg in de 17e minuut loon naar werken, een goede combinatie van Team 
Tricks leidde ertoe dat de nummer drie de bal niet anders kon verwerken dan met de hand, 
strafschop, Arjan Wissink schoot de bal hard in, 2-0. 

Na een half uur spelen nam BSC Unisson wat gas terug en liet LSV wat meer komen. Met 
gevaarlijk voorzetten van de zijkant was het af en toe gevaarlijk voor het doel van Brian 
Pieper. Brian hield zijn doel vakkundig schoon. BSC Unisson ging met een 2-0 voorsprong de 
rust in. 

De tweede helft zocht LSV steeds meer de aanval. Toch was het Nick Rademaker die 1 op 1 
met de keeper de score had moeten uitbreiden, helaas pakte de keeper de bal.  LSV kreeg 
ook een aantal goede mogelijkheden maar Brian liet zien dat hij vandaag de nul wil houden. 

Door de aanvalsdrift van LSV krijgt BSC Unisson steeds meer ruimte en de beste kansen. In 
de 68e minuut zet de gedreven Arjan Wissink op zijn directe tegenstander, onderschept de 
bal en kan de 3-0 aantekenen. LSV kon geen vuist meer maken en het was Pim Ratering die 
een aantal spelers van LSV de zolen liet zien en de bal bekwaam achter de keeper schoot, 4-
0.  

In de 90e minuut gaf de goed leidende scheidsrechter ter Heurne uit Enschede LSV een 
strafschop omdat Michel Schipper hands maakte. Blokhuis maakt de aansluitingstreffer  
eindstand 4-1. 

Een prima resultaat tegen een goed spelend LSV. Volgende week spelen wij om 13.00 uur 

de uitwedstrijd tegen TVO in Beckum. Dit is tevens de laatste wedstrijd van dit zeer 
succesvolle jaar van BSC Unisson 1. 

 


