
BSC Unisson 1 - Berghuizen 1, eindstand 4-2 (2-2) 

13-08-2015 

Trainer Rene Belt heeft ervoor gekozen om gedurende de oefencampagne tegen hoger 

spelende teams te oefenen. Na 4e klasser Neede, dat afgelopen zondag met 2-3 werd 

verslagen, was het op donderdag 13 augustus op De Zweede de beurt aan het uit de derde 

klasse gedegradeerde Berghuizen. 

BSC Unisson begon sterk aan de wedstrijd, er werden nagenoeg geen kansen weggegeven. 

Wel werden er kansen gecreëerd om de score te openen. Zo kreeg Lennart Schoonheden 

twee mogelijkheden en  leek Arjan Wissink te scoren toen hij sneller bij de bal was dan de 

keeper en beheerst over hem heen schoot, maar helaas werd de bal door een verdediger 

van de lijn gehaald. Na 21 minuten werd het spel van BSCUnisson dan toch beloont, 

toen Martijn Brinkman de bal goed inschoot over de grond na voorbereiden werk van 

Lennart. BSCUnisson bleef de bovenliggende partij in deze fase van de wedstrijd. Na de vele 

mogelijkheden was het Arjan die op aangeven van Willem Hoitzing de bal goed over de 

grond inschoot 2-0. Uit het niets kwam Berghuizen terug in de wedstijd en scoorde in de 

40ste en 42ste minuut tegen, 2-2 ruststand. 

In de rust werd er weer veel doorgewisseld om zoveel mogelijk spelers aan het werk te zien. 

BSC Unisson bleef de bovenliggende partij ondanks de vele wisselingen. In de 80ste minuut 

was het Pim Ratering die zijn tegenstander weer de baas was en Martijn vrij voor het doel 

zette 3-2. Het was Ruben Westerink die een voorzet van Martijn in de 91e minuut goed 

inschoot bij de tweede paal, 4-2. 

Aanstaande zondag speelt het eerste team van BSC Unisson om 11.00 uur wederom een 

thuiswedstrijd tegen 4e klasser Avanti W. uit Glanerbrug. 

Scoreverloop: 

1-0 Martijn Brinkman 

2-0 Arjan Wissink 

2-1 Speler Berghuizen 

2-2 speler Berghuizen 

3-2 Martijn Brinkman 

4-2 Ruben Westerink 

Tekst: Rene Belt 

  

 


