
BSC Unisson 1 – Delden 1, eindstand 2-1 (0-1)  15 maart 2015 

Deze zondag moesten we aantreden tegen de SV uit Delden, de nummer 11 van de 
ranglijst. Wetende dat de heenwedstrijd in een 2-2 gelijkspel was geëindigd, was het 
zaak om de tegenstander zeker niet te onderschatten. Aan de andere kant was er veel 
vertrouwen, aangezien de laatste 3 wedstrijden waren omgezet in 9 punten. 
Vermeldenswaardig is verder nog dat de huidige trainer van Delden, René Belt, het 
komend seizoen BSC Unisson onder zijn hoede heeft. 

Na een week van goed lenteweer was de temperatuur deze zondag een stuk minder 
aantrekkelijk, vooral vanwege de gure noordoostenwind die deze dag over de Zweede 
trok. Één iemand die geen last van de kou had was pupil van de week Sem. Om 2 uur 
precies deed hij voor wat er moest gebeuren deze middag: Scoren! Dit terwijl Sem 
normaal gesproken keeper is bij de F3. 

    

Dat het vandaag niet makkelijk ging worden werd vanaf minuut 1 duidelijk. SV 
Delden liet zich inzakken en gokte op snelle uitbraken in de omschakeling. Het gevolg 
was dat BSC Unisson het grootste deel in balbezit was. Zoals vaker dit seizoen kon het 
vele balbezit niet worden omgezet in grote kansen, en de kansen die werden 
gecreëerd niet worden gepromoveerd tot doelpunt. 

Je zult dan altijd zien dat er aan de andere kant wel gescoord wordt, zo ook vandaag. 
Eerst kreeg de spits van Delden de bal zo in de voeten gespeeld door een verdediger 

van BSC Unisson, waardoor deze alleen kon 
doorlopen op de keeper. Deze middag stond 
echter Brian “the butcher” Pieper in de goal, en 
daar had de Deldenaar niet op gerekend. Een 
paar minuten later was het echter wel raak. Na 
een snelle counter waarbij ons middenveld 
compleet overrompeld werd rondde een speler 
van Delden bekwaam af en was Brian kansloos. 
Na de 0-1 bleef het wedstrijdbeeld ongewijzigd 
en kreeg BSC Unisson nog 1 goede kans toen 
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Ruben na een goede individuele actie langs de zijlijn Douwe in stelling bracht op 10 
meter voor de goal, maar deze de bal net achter zich kreeg zodat hij de voorzet niet in 
een doelpunt kon omzetten. 

Rust 0-1 

Het motto in de rust was vooral rustig blijven, waarna de kansen en doelpunten 
vanzelf zouden komen. En dus startte de tweede helft, zoals de eerste eindigde, op de 
helft van Delden. BSC Unisson voerde de druk gedurende de tweede helft steeds meer 
op en dit resulteerde uiteindelijk in twee doelpunten. Bij het eerste doelpunt kopte 
Arjan Wissink een cornerbal binnen. 

Hierna werd het geheime wapen Bart Gerritsen ingebracht voor de geblesseerde 
Martijn Nijhuis. Dat deze wissel achteraf een tactische meesterzet bleek te zijn, daar 
had waarschijnlijk niemand rekening meegehouden. Het was de 80ste minuut toen 
Bart de ingooi opeiste en de bal zo’n slinger gaf dat de bal over 8 Deldenaren heen 
vloog, precies op het hoofd van Arjan. Deze kopte de bal door voor de voeten van de 
ingelopen Ruben. Daaropvolgend schoot Ruben de bal zo hard binnen dat ten tijde 
van het schrijven van dit verslag het net waarschijnlijk nog steeds strak staat. 

    

Na de 2-1 probeerde Delden nog wel aan te vallen, maar de Boekelose verdediging 
werd niet meer in verlegenheid gebracht. Dat het uiteindelijk maar 2-1 is gebleven is 
te danken aan de uitstekende keeper van Delden, en het vizier niet op scherp staan 
van de Boekelose spitsen. 

Bij deze willen we alle toeschouwers bedanken voor de steun die we weer hebben 
mogen ontvangen, en hopen dat iedereen er volgende week weer bij is. We spelen 
komende week op de Zweede tegen directe concurrent voor een plaats in de 
nacompetitie VV Buurse. 

Tekst: lennard Schoonheden; foto's: Wendy Zoetman en Nico Nibbelink  
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