
BSC Unisson wint belangrijke wedstrijd van Phenix. 

Vanmiddag de laatste wedstrijd van het jaar 2015. Een belangrijke pot, houden we 
aansluiting met de top of haken wij af. Voor Phenix hetzelfde uitgangspunt bij winst 
komen ze op twee punten van BSC Unisson bij verlies op acht. 

De wedstrijd begon 10 minuten later omdat Phenix het uittenue niet bij zich had. 

De wedstrijd begon met twee ploegen die lieten zien beiden voor de winst te gaan. 
Het was Phenix die de beste mogelijkheden kreeg in het begin van de wedstrijd, maar 
de goed keepende Brian Pieper kon zijn doel schoon houden. Toch was het Phenix in 
de 27e minuut die de 0-1 scoorde, knullig balverlies op het middenveld werd 
genadeloos afgestraft. BSC Unisson wist wat het moest doen en zocht de aanval. Een 
op maat  genomen vrije bal van Martijn Brinkman kopte Pim Ratering bekwaam over 
de keeper van Phenix heen, zo werd het in de 43e minuut 1-1. Dit was ook de 
ruststand. 

De tweede helft begon BSC Unisson beter in het spel te komen en wist een aantal 
goede mogelijkheden op de 2-1 te creëren. Phenix kon hier niets anders tegenover 
zetten dan met harde charges proberen de aanvallers van BSC Unisson tegen te 
houden. Nadat de scheidsrechter na een kwartier spelen een speler van Phenix de 
rode kaart toonde kregen de mannen van Rene Belt meer ruimte. Daan schoof door 
als extra middenvelder en Phenix kon niet meer dan massaal verdedigen. 

BSC Unisson kreeg kans op kans maar de doelman van Phenix keepte zeer sterk en 
leek een niet te nemen hindernis. Daar kwam ook nog eens bij dat er verkeerde 
keuzes werden gemaakt op beslissende momenten. Toch was het de niet te houden 
Pim Ratering die via de rechterkant tot aan de achterlijn kon gaan, goed naar binnen 
kwam en Martijn Brinkman op maat bediende, de verlossende 2-1 was er eindelijk in 
de 87e minuut. Het werd zelfs nog 3-1, Pim Ratering liet eerst de verdedigers van 
Phenix staan om vervolgens de bal slim langs de keeper de spelen en de bal simpel 
kon intikken. Een uiteindelijk dik verdiende overwinning waarbij BSC Unisson het 
jaar goed afsluit en in de race blijft om de bovenste plaats. 

Wij willen onze supporters bedanken voor hun steun elke week weer en wensen 
iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2016. 

0-1  speler Phenix 
1-1  Pim Ratering 
2-1 Martijn Brinkman 
3-1 Pim Ratering 

 


