
BSC Unisson 1 verspeelt opnieuw 2-0 voorsprong 

11-09-16 BSC Unisson 1 – Markelo 1, eindstand 2-3 (2-0) 

Vanmiddag de eerste thuiswedstrijd in de 4e klasse tegen Markelo, een team dat mee wil doen 

bij de eerste drie, maar vorige week meteen al tegen een onverwachte nederlaag aanliep. BSC 

Unisson heeft slechte herinneringen aan Markelo. De laatste thuiswedstrijd die werd verloren 

was uitgerekend tegen datzelfde Markelo (0-5) in augustus 2015. 

De thuisploeg begon sterk en speelde Markelo van het veld. Het was Frank Mosman die met 

een prima steekpass Pim vrij voor de keeper zette, Pim lobde de bal beheerst over de keeper 

en de verdiende 1-0 stond op het scorebord. BSC Unisson bleef het beste van het spel houden 

en breidde de voorsprong uit na een prima aanval. Arjan nam de vrije trap snel en stuurde Pim 

diep, Pim zocht de achterlijn en bediende Martijn Brinkman op maat, 2-0 dit was ook de 

ruststand. 

De tweede helft was amper begonnen of de aansluitingstreffer lag in het doel, 1-2. Nog geen 

twee minuten later werd het nog erger voor de mannen uit Boekelo en werd de gelijkmaker 

gescoord. 2-2. 

Vanaf dit moment was het een open wedstrijd met kansen voor beide teams. Het was 12 

minuten voor tijd toen er een overtreding werd gemaakt op Martijn, de scheidsrecht had de 

fluit al in de mond om strafschop te geven maar bedacht zich en liet door spelen, vriend en 

vijand waren het vanmiddag over één ding eens BSC Unisson was een zuivere strafschop 

onthouden. 

In de 89e minuut was het Markelo die scoorde uit de counter, 2-3 en een 2-0 voorsprong werd 

omgezet in een 2-3 achterstand. In de blessuretijd werd alles op alles gezet en kreeg BSC 

Unisson nog een mega mogelijkheid om de gelijkmaker te scoren, helaas pakte de keeper van 

Markelo tot twee keer toe de bal van de lijn. Een onnodige nederlaag met in de eerste helft 

prima voetbal en een tweede helft waarin af en toe de scherpte ver te zoeken was en dit 

genadeloos werd afgestraft. 

Volgende week komt GFC uit Goor op bezoek in Boekelo, aanvang 14.00 uur. 

 

Ruben Bloemendaal was deze middag pupil van de week, en werd natuurlijk best een beetje 

verwend door begeleidster Rite Hinnen namens BSC Unisson. Ondanks zijn enthousiastme 

kon ook Ruben niet voorkomen dat de 3 punten mee naar Markelo gingen. 

Een korte fotorapportage: 
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