
BSC Unisson 1 wint 1ste oefenwedstruim ruim van PW 1 

10-01-2016 BSC Unisson 1 - PW 1, eindstand 7-0 (1-0) 

Na twee trainingen in het nieuwe jaar stond zondag 10 januari de eerste 
oefenwedstrijd van de winterstop op het programma tegen zaterdagvierdeklasser PW, 
de club van oud-BSC Unisson trainer Jos van Gulijk. 

De eerste helft was er van goed voetbal geen sprake, het was goed te zien dat er lange 
tijd  geen wedstrijd was gespeeld. De spelers van BSCUnisson waren wel beter dan de 
tegenstander maar wisten dit niet uit te drukken in echte kansen. Toch was het Daan 
Wiggers die de bal vanaf 16 meter achter de keeper van PW krulde, 1-0 en tevens de 
ruststand. 

De tweede helft gaf BSCUnisson meer gas en speelde de bal wat gemakkelijker rond. 
Het was in de 51e minuut dat een speler van PW Arjan Wissink vrij voor de keeper 
zette, deze wist de bal netjes langs de keeper te schuiven, 2-0. De 3-0 was een prima 
aanval die goed ingeschoten werd door Michel Schipper. Er was nu nog maar 1 ploeg 
die een poging deed om te voetballen en PW kon niet meer dan verdedigen. Het was 
de sterk opkomende Frank Mosman die Arjan Wissink op maat bediende, Arjan 
kopte de bal goed in, 4-0. Arjan Wissink nam ook de 5-0 voor zijn rekening, 
nadat Robert Rossink de bal doorschoof naar Arjan die de bal over de grond in het 
doel liet verdwijnen. Inmiddels debuteerde Nick Spel uit de A1 in het eerste elftal, 
Nick wist dit debuut te bekronen met een doelpuunt, 6-0. Uieindelijk scoorde Daan 
Wiggers de mooiste van deze dag, hij liet met een hard schot vanaf 20 meter de 
keeper van PW kansloos, 7-0. Dit was tevens de eindstand. Volgende week zondag 17 
januari, om 11.00 uur, speelt het 1e elftal een oefenwedstrijd tegen Sportclub 
Overdinkel 1, wederom op De Zweede. 

Klik hier voor het volledifge oefenprogramma van BSC Unisson 1. 

Tekst: Rene Belt 

 

http://www.bscunisson.nl/oefenprogramma-bsc-unisson-1/

