
09-08-16 BSC Unisson 1 – Drienerlo 1, eindstand 3-3 

De voorbereiding is alweer in volle gang, spelers komen terug van vakantie en de eerste 
wedstrijd is gespeeld. Tegenstander was zaterdag derde klasser Drienerlo. 

Er werd vooraf afgesproken om drie maal een half uur te spelen om zo het doorwisselen 
mogelijk te maken. 

Het eerste half uur was het goed te zien dat het de eerste wedstrijd was, er werd veel 
balverlies geleden en de omschakeling ging ook niet altijd naar wens. Het was Drienerlo dat 
de score opende, in de vijfde minuut was het de linkerspits van Drienelo die de bal in 
vogelvrije positie aangespeeld kreeg, hij schoot de bal genadeloos hard achter doelman Brian 
Pieper. 

Het tweede half uur stond het elftal beter in de organisatie en kon BSC Unisson de wedstrijd 
naar zich toe trekken. Er werden een aantal goede mogelijkheden gecreëerd om de 
gelijkmaker te scoren maar helaas geen van de mogelijkheden was raak. Het was wel raak aan 
de andere kant, knullig balverlies en te veel spelers voor de bal gaven de spits van Drienerlo 
vrije doorgang en liet Brian Pieper kansloos, 0-2. De mannen van René Belt bleven voetballen 
en kansen creëren, het was Pim Ratering die de bal uit een vrij trap goed inkopte, 1-2. 

BSC Unisson ging op jacht naar de gelijkmaker en kreeg een aantal grote mogelijkheden om 
de 2-2 op het scorebord te zetten. Toch was het weer Drienerlo dat uit de counter via een 
schot op doel vanaf behoorlijke afstand de inmiddels ingevallen Mike Jansen passeerde, 1-3. 

BSC Unisson gaf zich zeker niet gewonnen en bleef de aanval zoeken, het was wederom Pim 
die de keeper na wat draaien en kappen kansloos liet 2-3. 

BSC Unisson bleef in de organisatie voetballen en kreeg in de 84e minuut loon naar werken, 
Robert Rossink bediende Arjan Wissink met een bal over 35 meter op maat, Arjan kopte de 
bal achter de doelman van Drienerlo, 3-3. 

Het bleef 3-3, een uitslag waar beide ploegen naderhand mee konden leven. Een mooie 
oefenwedstrijd tegen een prima tegenstander. Donderdagavond spelen we de eerste wedstrijd 
tegen Oldenzaal op het toernooi bij UD Weerselo. De tweede wedstrijd is om 20.00 uur tegen 
DSVD en de derde wedstrijd begint om 20.45 tegen RSC. 

 


