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Na de nederlaag vorige week tegen Aramea, de eerste van het seizoen, stond 
vanmiddag de lastige thuiswedstrijd tegen Delden op het programma. Delden kwam 
voor de punten en dat lieten ze ook direct zien. Na 20 seconden lag de bal al achter 
doelman Brian Pieper. SveWold lobte de bal knap over Brian heen,0-1. BSC Unisson 
reageerde direct op deze achterstand door Arjan Wissink die op aangeven van Michel 
Schipper de 1-1 scoorde. In de 5e minuut wat het weer raak, Willem Hoitzing schoot 
de bal beheerst in na voorbereidend erk van Martijn Brinkman. De achterand was 
binnen vijf minuten omgezet in een voorsprong. Toch bleef Delden gevaarlijk in de 
omschakeling. Zo kwam BSC Unisson goed weg, toen Sven Wold op de lat kopte. 
Toch kreeg BSC Unisson meer grip op de wedstrijd en via een aanval uit het boekje 
was het wederom Arjan Wissink die na voorbereidend werk van Lennart 
Schoonheden de bal tegen de touwen schoot, 3-1 en tevens de ruststand. 

De tweede helft begon Delden fanatiek, de ploeg had inmiddels twee maal gewisseld 
en probeerde een aansluitingstreffer te forceren. Het was Brian die zijn doel schoon 
hield door twee maal oog in oog met een tegenstander als winnaar uit de strijd te 
komen. BSC Unisson profiteerde van de ruimte en kreeg een aantal grote 
mogelijkheden om de score verder uit te bouwen. Het was in de 72e minuut Martijn 
Brinkman die de bal goed tegendraads inkopte na een perfect voorgezette bal van de 
net ingevallen Nick Rademaker, 4-1. Een minuut later was de aansluitingstreffer 
alweer een feit, een starfschop werd in eerste instantie gepakt door Brian maar uit de 
rebound schoot Niek Boerboom de bal alsnog in, 4-2. Het was BSC Unisson dat op dit 
mement de bovenliggende partij was en in de 85e minuut wat het voor de derde keer 
vanmiddag Arjan Wissink die de score op 5-2 bracht na voorbereidend werk van 
Martijn Brinkman. Sven Wold tenslotte kopte in de laatste seconde van de wedstrijd 
de 5-3 eindstand binnen. 

Een belangrijke overwinning voor BSC Unisson. 

Volgende week spelen we een uitwedstrijd tegen Vosta, aanvang 14.00 uur. 

 


