
17-04-17 BSC Unisson 1 wint uitwedstrijd bij GFC 1 (2-5) 

Voorafgaand aan de uitwedstrijd van BSC Unisson 1 bij GFC 1 waren er veel personele problemen 
voor trainer René Belt door afwezigheid van een aantal spelers die om verschillende redenen niet 
inzetbaar waren deze middag. 

De wedstrijd begon met twee ploegen die aardig aan elkaar gewaagd waren en dat bleek ook uit de 
kansen over en weer. Het was in de 26e  minuut Lennart Schoonheden die vrij werd gespeeld door 
Egbert Roossink en oog in oog met de keeper niet faalde, 0-1. Een mooie opsteker voor BSC Unisson. 
Helaas was de voorsprong van korte duur, GFC kreeg in de 28e minuut een strafschop en de 1-1 was 
een feit. Het spel werd er niet beter op, toch kregen zowel GFC als BSC Unisson en aantal 
mogelijkheden op de voorsprong. In de 39e minuut werd een handsbal door een verdediger van GFC 
bestraft met een strafschop. Egbert Roossink wist als specialist dit buitenkansje wel te benutten, 1-2. 
GFC was even de weg kwijt en BSC Unisson kon profiteren, in de 41e minuut scoort Lennart 
Schoonheden zijn 2e van de middag. Egbert Roossink gaf de bal op maat op de vrijstaande Lennart 
die de bal beheerst in de hoek schoot, 1-3 en een comfortabele voorsprong bij rust. 

In de rust moest ook Michael de Vries vanwege een blessure het veld verlaten. Lennert Weber is zijn 
vervanger. Ook dit had tot gevolg dat er binnen het team weer een aantal aanpassingen werd 
gedaan. 

Na 7 minuten in de tweede helft scoorde GFC via Ruumpool de aansluitingstreffer. Het was nu even 
billen knijpen voor de ploeg van René Belt. Met veel inzet en strijd bleven de spelers van BSC Unisson 
overeind. Brian Pieper hield zijn doel prima schoon. In de 81e minuut was het Lennart Schoonheden 
die na een solo van Arjan Wissink de bal simpel kon binnen tikken, 2-4. Twee minuten later was het 
Pim Ratering die iedereen te slim af was en 1 op 1 met de keeper de bal simpel kon binnen tikken, 2-
5. De twee jeugdspelers Julian Weber en Michel Tieberink kregen ook nog speelminuten. Voor Julian 
Weber was het zijn debuut. De ouders van Lennart en Julian Weber waren dan ook supertrots dat 
beide zoons in het eerste elftal samen hebben gespeeld. 

Een mooi resultaat voor de ploeg. Volgende week de belangrijke wedstrijd tegen EMOS uit, aanvang 
14.00 uur. 


