
Sp Neede 1 BSC Unisson 1, eindstand 2-3 (0-1) 

09-08-2015 

Een nieuw seizoen met nieuwe (jeugd)spelers en een nieuwe trainer Rene Belt. Na 
zeven trainingen in 2 weken tijd, stond vandaag de 1e oefenwedstrijd van de 
voorbereiding tegen  Sp Neede op het programma. De selectie van BSC Unisson 
bestond uit 17 spelers. Er werd in drie blokken van een half uur gespeeld om alle 
spelers speelminuten te geven. 

De wedstrijd begon gelijk op. Sp Neede kreeg twee mogelijkheden maar Brian Pieper 
hield zijn doel schoon door een tweetal goede reddingen. BSC Unisson kwam steeds 
beter in de wedstrijd en ging steeds minder de lange bal spelen en probeerde via 
combinatievoetbal bij het doel van de tegenstander te komen. Het was dan ook Pim 
Ratering die op snelheid zijn tegenstander de hakken liet zien en het overzicht 
behield en de breedtepass op Lennart Schoonheden op maat gaf. Lennart schoot de 
bal goed binnen en de 0-1 stond op het scorebord. Dit was tevens de ruststand. 

In de 68e minuut was het de linkerspits van Neede die profiteerde van een 
foutje achterin, in plaats van de bal simpel op Brian te koppen werd er balverlies 
geleden waardoor de 1-1 een feit werd. BSC Unisson bleef de gevaarlijkste ploeg en na 
een aantal gemiste kansen kon Arjan Wissink de 1-2 tegen de touwen schieten nadat 
de keeper van Neede een bal van Pim in eerste instantie nog kon tegenhouden. BSC 
Unisson was de betere ploeg in deze fase van de wedstrijd en via een prima steekpass 
zette Michel Schipper de snelle Pim vrij voor de keeper, die hem beheerst passeerde 
en zo de 1-3 kon inschieten. 

Het laatste kwartier ging de vermoeidheid meespelen en werd er soms simpel 
balverlies geleden en kon de bal niet lang meer in de ploeg worden gehouden. Neede 
profiteerde in de 89e minuut van deze gelegenheid en scoorde de aansluiting, 2-3. 
Verder werd er niks meer weggegeven en was het Frank Morsman die nog een keer op 
de keeper afkwam maar helaas geen doel trof. Een nuttige oefenwedstrijd waarin met 
name de jonge spelers hebben laten zien het niveau goed aan te kunnen. 

Scoreverloop: 

0-1 Lennart Schoonheden 
1-1 Speler Sp Neede 
1-2 Arjan Wissink 
1-3 Pim Ratering 
2-3 Speler Sp Neede 

 


