
Prima overwinning BSC Unisson 1  

 

Vanmiddag de lastige uitwedstrijd tegen Aramea. Aramea heeft zich dit seizoen versterkt 
met een aantal goede spelers uit de regio en telt als één van de ploegen die bovenin mee 
gaan doen. BSC Unisson begon sterk en uit een cornerbal werd de bal op Willem Hoitzing 
gespeeld die bal op maat richting Arjan Wissink speelde, Arjan kopte de bal goed in en na 
twee minuten was het 0-1. BSC Unisson bleef redelijk voetballen en was de bovenliggende 
partij en kreeg de beste kansen op een tweede doelpunt met name Arjan kwam oog in oog 
met de keeper van Aramea maar trof helaas geen doel. Na 30 minuten moest Daan Wiggers 
geblesseerd het veld verlaten en werd vervangen door Robert Roossink, die zijn invalbeurt 
binnen 10 seconden met een gele kaart bekroond zag. Vlak voor rust was het Arjan die via 
een steekpaas diep werd gestuurd en en een 1 tegen 1 duel met zijn directe tegenstander als 
winnaar uit de strijd kwam en de 0-2 verwoestend in schoot, 0-2 ruststand. 

De tweede helft begon Aramea met drie fitte spelers en dat was goed te zien, met name de 
speler met nummer 12 was een plaag voor BSC Unisson, hij scoorde in de 51e minuut de 
aansluitingstreffer, 1-2. Het was nu even alle zeilen bijzetten om niet weer tegen een 2-0 
voorsprong weg te geven, Aramea miste nog een 100% kans, de rechterspits schoot de bal 
voor langs. Vanaf twintig minuten in de tweede helft kregen de mannen uit Boekelo weer 
meer grip op de wedstrijd en zag dat beloond met een derde doelpunt, Martijn Brinkman 
schoot vanaf 20 meter de bal in de kruising en liet de keeper kansloos, 1`-3 en de genadeklap 
voor Aramea. De scoren had nog hoger kunnen zijn maar de kansen van BSC Unisson bleven 
onbenut, 1-3 eindstand een prima overwinning. Volgende week komen de mannen van 
Barbaros op bezoek in Boekelo, aanvang 14.00 uur. 

 


