
Sportlust Glanerbrug 1 – BSC Unisson 1 

  

Vanmiddag op sportpark Bultserve in Glanerbrug prima weersomstandigheden voor mooi 
pot voetbal. Voor beide partijen stond er nog iets op het spel, voor Sportlust Glanerbrug de 
laatste kans om aan te haken bij de derde periode, voor BSC Unisson is het hopen op een 
foutje van Losser. 

Beide partijen begonnen voorzichtig, BSC Unisson was de bovenliggende partij maar echte 
kansen werden er niet gecreëerd. In de 21e minuut was het Michel Schipper die de bal niet 
hard genoeg terug speelde op Brain, Temelkov profiteerde en schoot de 1-0 binnen. 

Het was de scheidsrechter die van zich liet spreken, Steenis van Sportlust Glanerbrug kreeg 
zijn eerste gele kaart voor praten. Even later was hij het weer niet eens met de 
scheidsrechter en kreeg zijn tweede gele kaart, Sportlust Glanerbrug moet met 10 man 
verder. BSC Unisson bleef de bovenliggende partij en in de 44e minuut werd een op maat 
gegeven pass van Martijn Brinkman goed afgemaakt foor Pim Ratering 1-1. Een prima 
moment vlak voor rust. De supportersgingen al richting kantine toen Martijn Brinkman door 
een prima actie binnen de 16 meter onderuit werd gehaald, de scheidsrechter kon niet 
anders dan de bal op de stip te leggen, Egbert Roossink schoot de penalty feilloos in, 1-2 
tevens de ruststand. 

In de rust werd er nog een keer op gehamerd dat wij er nog lang niet zijn en dat Sportlust 
Glanerbrug zeker zal proberen om de gelijkmaker te maken. Na een paar 100% kansen van 
BSC Unisson gebeurd het dan toch, Temelkov ontvangt de bal in de 16 meter en verrast 
vanuit de draai Brian, 2-2.  

De ploeg van René Belt moest op jacht naar de voorsprong. In de 73e minuut was het na 
prima voorbereiden werk van Michel Schipper, Lennart Schoonheden die de 2-3 in schoot. 
Dit was de ganadeklap voor Sportlust Glanerbrug. Ruben Westerink scoorde in de 78e minuut 
de 2-4. Martijn Brinkman pikt ook zijn doelpuntje mee in de 79e minuut, op aangeven van de 
ingevallen Nick Rademaker scoorde hij de 2-5. 

Het slot was voor de ingevallen Robert Roossink, hij schoot de bal hard in en liet de keeper 
van Glanerbrug kansloos, een prima overwinning, 2-6. 

Volgende week speelt Losser de inhaalwedstrijd bij La Première. Hopen op een positief 
resultaat van La Première.  

Over twee weken op 01 mei speelt BSC Unisson tegen Losser thuis, aanvang is 14.30 uur. 

 

1-0 Temelkov 

1-1 Pim Ratering 

1-2 Egbert Roossink 

2-2 Temelkov 

2-3 Lennart Schoonheden 

2-4 Ruben Westerink 



2-5 Martijn Brinkman 

2-6 Robert Roossink 

 


