
Dom verlies BSC Unisson 1 tegen Emos 1 

13-11-16 BSC Unisson 1 – Emos 1, eindstand 3-5 (1-2) 

Na de nederlaag vorige week tegen Hector was het nu aan de mannen van René Belt om EMOS te 

verslaan. Beide ploegen lieten zien dat ze voor de punten gingen en dat leverde ondanks het slechte 

spel voor de toeschouwers een doelpuntrijke middag op. 

Het was EMOS in minuut 8 die de score opende, een kopbal werd  ingekopt door de volledig 

vrijstaande Scholten, 0-1. BSC Unisson bleef voetballen en in de 16e minuut kopte Arjan Wissink de 

1-1 tegen de touwen. Het spel golfde op en neer, doch de beste kansen waren voor de thuisploeg. 

Toch was het in de 32e minuut een speler van EMOS die een duel aan de linkerkant simpel won, hij 

bediende collega Mengerink die wel raad wist met dit buitenkansje, 1-2 ook de ruststand. 

EMOS liet zich inzakken en het was voor de boekeloërs afwachten op de kans op een gelijkmaker. 

Een aantal keren ging het mis totdat Arjan Wissink in de 65e minuut op aangeven van Nick 

Rademakers de 2-2 scoorde. EMOS, net bekomen van de gelijkmaker, kon opnieuw de bal uit het 

net  halen, in de 67e minuut schoot Martijn Brinkman na een opgezette aanval met Pim Ratering de 3-

2 binnen. In de minuten hierna kreeg Bergers rood van de scheidsrechter en kon vertrekken. Een 

comfortabele voorsprong tegen 10 man, dat moest gaan lukken. Niks was minder waar, in de 73e 

minuut kon EMOS gelijkmaken door slecht verdedigen van BSC Unisson. De mannen uit Boekelo 

waren gewaarschuwd maar deden er niks mee, sterker nog uit een snelle counter kon ter Weeme de 

3-4 van dichtbij intikken. BSC Unisson ging op jacht naar de gelijkmaker, maar keeper, paal en spelers 

op de doellijn voorkwamen dat de 4-4 werd gescoord. In de 97e minuut werd het nog erger voor BSC 

Unisson en de 3-5 lag erin. Een nederlaag die geheel onnodig was. 

Over twee weken spelen de mannen van René Belt bij Rietmolen, aanvang 14.00 uur, veld??? 

 


