
16-05-15 BSC Unisson 1 – Avanti W 1, eindstand 3-2 (2-0) 

Afgelopen zondag speelde BSC Unisson 1 alweer de derde oefenwedstrijd. Na de 
overwinningen op 4e klassers Sp Neede en Berghuizen was dit keer opnieuw een 4e 
klasser, Avanti W uit Glanerbrug, de tegenstander. 

BSC Unisson kwam goed uit de startblokken en zette goed druk op de tegenstander. 
Het was don ook Arjan Wissink die de bal al in de 4e minuut goed inkopte na een 
voorzet van Lennart Schoonheden. Het eerste half uur bleef BSC Unisson de 
bovenliggende partij en kreeg een aantal goede mogelijkheden om verder uit te lopen 
op de gasten uit Glanerbrug. Maar na het eerste half uur spelen kreeg Avanti iets 
meer grip op de wedstrijd en creëerde zo ook een aantal mogelijkheden om de stand 
gelijk te trekken. Het was echter Pim Ratering die vlak voor rust de stand op 2-0 
bracht door zelf de bal op links op te pikken, via de combinatie met Martijn vrij voor 
de keeper kwam, en vervolgens beheerst inschoot. 2-0 was tevens de ruststand. 

De tweede helft ging gelijk op met kansen over en weer. In de 55e minuut maakt Pim 
zijn tweede na voorbereidend werk van wederom Martijn. Beide ploegen gingen 
doorwisselen wat de kwaliteit van het voetballen niet ten goede kwam. In de 70e 
minuut maakt Avanti de 3-1. BSC Unisson had het laatste kwartier steeds meer 
moeite met de tegenstander en gaf veel te veel ruimte weg. Avanti scoorde in de 90e 
minuut de aansluitingstreffer, 3-2. Het was Avanti die uit een cornerbal nog een grote 
kans kreeg op de gelijkmaker maar Brian pareerde de bal twee keer op uitstekende 
wijze. Het bleef 3-2. 

Dinsdag speelt BSC Unisson 1 de bekerwedstrijd uit bij V.V. Holten, aanvang 20.00 
uur. 
Scoreverloop 
1-0 Arjan Wissink 
2-0 Pim Ratering 
3-0 Pim Ratering 
3-1 speler Avanti 
3-2 speler Avanti 

 


