
BSC Unisson 1 - LSV 1, eindstand 0-4 (0-2) 

12-04-2015 

 

Afgelopen zondag moest BSC Unisson 1 op de eigen Zweede 
aantreden tegen koploper LSV 1 uit Lonneker. De heenwedstrijd in 
Lonneker werd op 23 november jl. met 3-4 gewonnen. 
Daarnaast wist BSC Unisson 1 vorige week een keurige overwinning 
te boeken bij Sportclub Overdinkel 1 (1-2).  
  
Ook vandaag was er weer een pupil van de week. Deze week was het 

Bernd Haafkes uit de F3 die aanwezig was om de bal het veld op te dragen, de tos te verrichten, de 
aftrap te nemen en hopelijk als eerste te scoren. Bij de aftrap maakte Bernd dan ook geen fout en liet 
BSC Unisson 1 zien wat er nodig is om te winnen: doelpunten! 

    

Opstelling: 
1. Brian Pieper, 2. Frank Mosman, 3. Mark Molendijk, 9. Jordi Brinkman, 5. Martijn Nijhuis, 15. Egbert 
Roossink, 4. Michel Schipper, 7. Daan Wiggers, 8. Ruben Westerink, 11. Lennart Schoonheden en 10. 
Arjan Wissink (c) 
Wissels: 6. Remy van der Beek, 14. Bart Gerritsen en 18. Martijn Brinkman 
  

In de beginfase was het LSV dat de bal achterin rustig rond speelde en veel moeite had om 
openingen in de defensie van BSC Unisson te vinden. Verder dan een drietal cornerballen kwam de 
koploper niet. Op de momenten dat BSC Unisson in balbezit kwam waren zij vaak onzorgvuldig en dit 
leidde snel tot balverlies. Na 20 minuten kwam LSV uit het niets op voorsprong. BSC Unisson is erg 
slordig bij het uitverdedigen en zodoende kan de bal door LSV voor worden gezet op spits Ferdi 
Baveld die geheel vrij staat voor Brian en geen fout maakt, 0-1. Na deze treffer was het BSC Unisson 
die wat van zich liet horen. Eerst was het Lennart Schoonheden die twee mogelijkheden had en 
vervolgens werd Arjan Wissink twee keer gevaarlijk in het strafschopgebied van de opponent. Bij de 
tweede keer had de scheidsrechter BSC Unisson een penaltie toe moeten kennen, want Lennart 
Schoonheden legde de bal met de hak klaar voor Arjan Wissink die kwam inlopen. De verdediger van 
LSV zag geen andere mogelijkheid om een doelpunt te voorkomen dan Arjan vast te houden, maar de 
scheidsrechter wou hier niets van weten. Na ruim een half uur spelen liet LSV zien erg effectief te 
zijn. Rechtsbuiten Bram Blokhuis werd aangespeeld en draaide naar binnen om zo met zijn sterke 
linkerbeen af te kunnen werken. Zijn schot verdween bij de tweede paal in de kruising (0-2).  Deze 
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tussenstand stemde tevredenheid bij de ploeg uit Lonneker en door de bal in de ploeg te houden 
werd dit de ruststand. 

In de rust kreeg BSC Unisson nog een tegenvaller te verwerken, want Jordi Brinkman en Daan 
Wiggers hadden in de eerste helft allebei een blessure opgelopen en konden in de tweede helft niet 
terugkeren. Martijn Brinkman en Remy van der Beek kwamen voor hen in de ploeg. 
  
In de tweede helft probeerde BSC Unisson meer druk naar voren uit te oefenen om zo snel mogelijk 
de aansluitingstreffer te kunnen maken. LSV werd echter niet aan het wankelen gebracht, maar ook 
LSV wist geen gebruik te maken van de ruimte die er achter onze defensie lag. Na 66 minuten 
voetballen komt LSV dan toch op 0-3. Wederom is het Bram Blokhuis die vanaf de rechterkant naar 
binnenkomt en deze keer de bal over de grond in de lange hoek schuift. Binnen 3 minuten werd het 
ook 0-4 als er achterin bij BSC Unisson slap verdedigt werd en zodoende een vrije trap op randje 16 
weggegeven moest worden. De linkerspits van LSV weet wel raad met dit buitenkansje en schiet de 
bal hard in de rechter onderhoek. Ook Ruben Westerink moest zich laten vervangen en Bart 
Gerritsen kwam hem vervangen. 

    

In de laatste 20 minuten van de wedstrijd probeert BSC Unisson de eer nog te redden, maar verder 
dan een pegel van Michel Schipper die op de lat uiteen spat komen de mannen van Stefan Sogtoen 
niet. Na 90 minuten staat BSC Unisson met lege handen en heeft het een zestal "blessures" en een 
schorsing. 

Aankomende week heeft de medische staf dus de lastige taak om iedereen fit te krijgen voor 
de belangrijke uitwedstrijd volgende week zondag bij Phenix. Om uitzicht te blijven houden op 
nacompetitie moet er gewonnen worden. Wij hopen weer op de support van onze trouwe aanhang. 

Tot slot wens ik LSV namens BSC Unisson heel veel succes met het binnenhalen van het 
kampioenschap. LSV heeft vandaag laten zien over een sterk collectief te beschikken met veel 
scorende spelers. Verder is de ploeg conditioneel erg sterk en dit alles bij elkaar maakt hen in onze 
ogen de terechte kampioen. Wanneer LSV volgende week zondag wint van Sportclub Overdinkel zijn 
zij kampioen van de 5de klasse B. 

 

En Bernd Haafkes, onze pupil van de week, die de hele middag weer geweldig werd begeleid door 
Renate Winters en Daniëlle Oude Groen had een geweldige middag ondanks de nederlaag van zijn 
favorieten. Hij had het scoren tenslotte voorgedaan, ondanks de overmacht van LSV spelers, dus aan 
hem lag het niet. 
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