
Belangrijke drie-punter BSC Unisson 1 tegen Hector 1 

12-03-17 BSC Unisson 1 – Hector 1, eindstand 5-2 (4-1) 

Vanmiddag op sportpark de Zweede de nummer 5 tegen de nummer 6, BSC Unisson 
– Hector. De uitwedstrijd werd met 2-1 verloren en BSC Unisson was dus uit op 
revanche.  BSC Unisson was vanaf het begin de bovenliggende partij, Hector was 
gekomen om alleen maar te verdedigen en vanuit de counter gevaarlijk te worden. 
Het was Pim Ratering die in de 20e minuut na een prima actie de bal vanaf de 
achterlijn terugtrok op Martijn Brinkman. Martijn kon de bal simpel binnen tikken 
en de verdiende 1-0 stond op het scorebord. Lang genieten van de voorsprong was er 
niet bij, door een overtreding van Frank Mosman mocht Marinus Wolters vanaf 11 
meter raak schieten, 1-1. 

BSC Unisson bleef de bovenliggende partij en via goed combinatievoetbal werd 
Hector overspeeld in het laatste kwartier van de eerste helft. Het was Pim Ratering 
die de bal bij de tweede paal kreeg ingespeeld door Lennart Schoonheden, Pim schoot 
de bal knap in en de verdiende 2-1 werd gescoord in de 35e minuut. Hector was de 
weg kwijt en de mannen uit Boekelo wisten via goed combineren een aantal grote 
mogelijkheden te creëren. In de 42e minuut werd een perfecte aanval via vele schijven 
goed afgerond door opnieuw Pim Ratering op aangeven van zijn maatje Willem 
Hoitzing, 3-1. Het werd nog mooier in de 45e minuut was het opnieuw Pim Ratering 
die op aangeven van Michel Schipper de bal behendig over doelman Daniel Kolbe 
stifte, 4-1 en een zuivere hattrick binnen 10 minuten van Pim Ratering. 

De tweede helft ging Hector iets anders voetballen, maar echte kansen voor de 
mannen uit Goor leverde dat niet op. De beste kansen waren voor BSC Unisson. Toch 
was het in de 72e minuut de slimme Marinus Wolters, die zich behendig liet vallen in 
de 16, opnieuw strafschop en de spits van Hector scoorde zijn tweede doelpunt. BSC 
Unisson kreeg steeds meer ruimte en had de wedstrijd in het slot moeten gooien, 
helaas bleef de vijfde treffer uit tot aan de 89e minuut. De bal werd niet goed verwerkt 
door de keeper van Hector die ver voor zijn doel de bal in de voeten van Robert 
Roossink schoot. Robert bedacht zich geen moment en schoot vanaf eigen helft de bal 
knap binnen, 5-2 en tevens de eindstand. 

Belangrijke punten in de aansluiting met de bovenste plaatsen. Volgende week spelen 
wij de topper bij Barbaros, 14.00 uur in Hengelo. 

 

En dan pupil van de week Jurriën Haak, keeper van BSC Unisson JO9-4. Hij werd 
deze middag in de watten gelegd door begeleidster Rite Hinnen en had als eerste 
pupil van de week de primeur dat de tegenstander van deze middag Hector bij hem 
op doel mocht schieten, immers hij is keeper. Hoe hem dit verging en wie zijn man of 
the match was id de webmaster niet bekend, maar we gokken op "bal gestopt" en Pim 
Ratering. 
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