
09-04-17 BSC Unisson en Aramea delen de punten op De Zweede 

Zondagmiddag vond op een zonovergoten sportpark De Zweede de topper plaats tussen BSC Unisson 
en Aramea met als inzet plaats 3 op de ranglijst en de koppositie in de strijd om de 3e periode. 

Beide ploegen verstopten zich niet en lieten beiden zien waarvoor ze gekomen waren, drie punten. 
Het spel golfde op en neer. Het was in de 16e minuut Daan Wiggers die Pim Ratering met een 
perfecte pass de diepte in stuurt. Pim komt aan de rechterkant van het doel uit en haalt verwoestend 
uit, de bal gaat in het dak van het doel, de 1-0 voor BSC Unisson staat op het scorebord. 

De ploegen blijven aan elkaar gewaagd maar tot grote kansen kwam het aan beide kanten niet. In de 
33e minuut wordt de bal op Arjan Wissink gespeeld die de bal goed teruglegt op Robert Roossink, 
Robert schiet de bal beheerst in en laat de keeper van Aramea kansloos, 2-0. Aramea drong aan en 
kreeg in de 41e minuut een vrije bal op 25 meter van het doel van Brian Pieper. De speler van Aramea 
schoot de bal hard in, Brian kon de zwabberbal niet klem pakken en uit de rebound scoorde de 
linkerspits van de gasten de aansluitingstreffer, 2-1 tevens de ruststand. 

In de tweede helft was het Aramea die sterk begon, de gasten gingen op jacht naar de gelijkmaker en 
in de 64e minuut ronde de spits van Aramea een individuele actie goed af, 2-2. De strijd was weer 
open en beide ploegen gingen op jacht naar de overwinning. Het spel golfde op en neer en beide 
ploegen kregen de mogelijkheid op de winst, de beste kans was voor Egbert Roossink, maar helaas 
pareerde de keeper van Aramea de bal. De eindstand 2-2 geeft een prima weerspiegeling van de 
wedstrijd die uiteindelijk geen winnaar verdiende. Beide ploegen konden zich goed vinden in de 
uitslag. 

Tweede paasdag speelt BSC Unisson een inhaalwedstrijd (voor de 2e periode) bij GFC in Goor, 
aanvang 14.00 uur. 

 


