
BSC Unisson 1 weet weer niet te winnen 

05-02-2017 Markelo 1 – BSC Unisson 1, eindstand 2-2 (2-0) 

Zondagmiddag 5 februari werd er afgereisd door mannen uit Boekelo naar Markelo 
om de competitiewedstrijd tegen Markelo te spelen. Thuis werd er in de laatste 
minuut verloren na een 2-0 ruststand. Vanmiddag moest er gewonnen worden om 
aansluiting te houden met de subtop van de 4e klasse B. 

Onder prima omstandigheden floot scheidsrechter Oude Velthuis om 14.00 uur voor 
het begin. 
De ploegen waren redelijk aan elkaar gewaagd totdat Markelo uit het niets een 
cornerbal kreeg in de 9e minuut van de wedstrijd. De bal werd voorgezet en kwam in 
de vijf meter, de spelers van BSC Unisson lieten de inkomende speler van Markelo 
geheel vrij en hij kopte de bal achter Mike, een snelle achterstand net als vorige week. 
Na 13 minuten spelen werd de linkerspits van Markelo diep gestuurd Mike kwam uit 
zijn doel maar kon net niet meer bij de bal, met een puntertje belandde de bal in het 
doel, 13 minuten gespeeld en een 0-2 achterstand. BSC Unisson speelde 
inspiratieloos en was erg slordig met bal bezit. Het was Pim die in de 34e minuut 
binnen de 16 onderuit werd gehaald en de scheidsrechter kon niet anders beslissen 
dan strafschop. Arjan Wissink eist de bal op maar schiet de bal hoog over. Twee 
minuten later was het Lennart Schoonheden die uit de rebound de bal hard in schoot, 
helaas op de paal. Zo was de ruststand 2-0. 

In de tweede helft kwam er een iets ander BSC Unisson uit de kleedkamer. Markelo 
beperkte zich tot tegen houden en kwam niet meer voor in het spel. Het was in de 56e 
minuut dat een speler van Markelo aan de noodrem trok toen Arjan alleen op de 
keeper af ging, rood was het enige wat de scheidsrechter kon doen. De druk werd nog 
groter op het doel van Markelo maar op één of ander manier mocht de bal er niet in. 
Het was dan eindelijk in de 80e minuut dat Pim Ratering de aansluitingstreffer 
mocht scoren. Een aantal grote kansen waren hiervoor al gemist. De druk bleef 
toenemen en in de 83e minuut werd het door Lennart 2-2. 
Een speler van Markelo was dusdanig gefrustreerd dat hij Michel vanachter vol 
raakte, ook hier kon de scheidsrechter niet anders dan rood geven. Tegen negen man 
werden er nog een aantal goede kansen gecreëerd, maar het derde doelpunt bleef uit. 
Het was Markelo die in de laatste seconde nog een twijfelachtige vrij schop kreeg op 
de 16, de bal belandde op de paal. Zo bleef het 2-2 in Markelo. 

Volgende week spelen wij tegen GFC in Goor, aanvang 14.00 uur. 

 


