
16-08-16 BSC Unisson1 – SC Overdinkel 1, eindstand 3-4 (1-1) 

Vanavond werd er een oefenwedstrijd gespeeld tegen Sportclub Overdinkel. Na een prima 
derde plek bij het toernooi van UD de volgende oefenwedstrijd. 

De ploegen waren de hele wedstrijd aan elkaar gewaagd. Er werd niet goed gevoetbald en van 
beide kanten was er veel balverlies. Het was toch BSC Unisson die de 1-0 op het scorebord 
liet aantekenen. Een aanval over links werd goed voorgezet door Martijn Brinkman, Arjan 
Wissink miste in eerste instantie waardoor Lennart vrij voor het doel de bal kon inschieten, 1-
0. Het spel ging gelijk op maar echte kansen werden er niet gecreëerd. Toch was het 
Sportclub Overdinkel die voor rust de stand gelijk kon trekken, een voorzet werd binnen 
getikt door verdediger Martijn Nijhuis (e.d.), ruststand 1-1. 

De tweede helft begon dramatisch voor BSC Unisson. vanaf de aftrap kon Sportclub 
Overdinkel over links simpel de achterlijn halen en de bal werd strak voorgezet, Brian had de 
bal vast maar door een bijna botsing met Michael de Vries liet hij de bal weer los, waardoor 
Michael de bal in eigen doel werkte, 1-2 en de tweede eigen goal tegen. 

Binnen 5 minuten was het weer raak en keek BSC Unisson tegen een 1-3 achterstand aan. Het 
ontbrak de ploeg aan scherpte waardoor men Sportclub Overdinkel op een riant voorsprong 
liet komen. De ploeg herpakte zich wel en 3-2 werd gescoord door Egbert Roossink uit een 
strafschop. BSC Unisson werd sterker en was de bovenliggende partij en kreeg een aantal 
goede kansen om de stand gelijk te trekken. Door te enthousiast aanvallen van BSC Unisson 
vergat men de organisatie achterin waardoor Sportclub Overdinkel in de omschakeling 
makkelijk kon counteren, 2-4. 

BSC Unisson bleef aandringen en uit een voorzet scoorde een verdediger van Overdinkel het 
derde eigen doelpunt van de avond. BSC Unisson was nog een aantal malen dicht bij de 
gelijkmaker maar scoorde uiteindelijk niet de verdiende gelijkmaker. 

A.s. vrijdag 19-8 speelt BSC Unisson 1 de eerste bekerwedstrijd in en tegen Buurse op 
Sportpark 't Doorbos, aanvang 19.30 uur. 

 

 


