
BSC Unisson wint bekerwedstrijd in Holten afgetekend (3-9) 

18-08-2015 

Na de 3 oefenwedstrijden tegen vierdeklassers Neede, Berghuizen en Avanti W stond 
gisteravond in en tegen Holten de eerste bekerwedstrijd tegen de plaatselijke 
vierdeklasser op het programma. Een mooie graadmeter voor de jonge ploeg van 
trainer Rene Belt om te zien waar de ploeg stond. 

BSC Unisson begon sterk aan de wedstrijd en speelde goed vanuit de organisatie. Het 
was dan ook Arjan die door het goed doorkoppen van Pim vrij voor de keeper geen 
fout maakte en de bal snoeihard in schoot, 0-1. BSC Unisson bleef de bovenliggende 
ploeg en creëerde een aantal goede mogelijkheden maar de 0-2 bleef uit. Sterker nog, 
uit het niets werd een voorzet ingekopt door de spits van Holten, de bal kwam tegen 
Michel zijn hand aan en de scheidsrechter gaf een strafschop, 1-1. Na 31 minuten was 
het dan toch Pim die uit voorbereidend werk van Arjan de 1-2 scoorde. Vlak voor rust 
kon Holten nog iets terug doen en door een verkeerde inspeelbal van Michel kon de 
spits van Holten profiteren, 2-2. 

De spelers van BSC Unisson lieten zien niet met de 2-2 te willen gaan rusten en uit 
een scrimmage voor doel was het uiteindelijk Lennart die de bal over de grond 
inschoot 2-3, dit was ook de ruststand. 

Daan en Martijn N werden in de rust gewisseld voor Robin en Mark. BSC Unisson 
begon ook an de tweede helft sterk, na drie minuten stond dan ook de 2-4 op het 
scorebord door een schitterend doelpunt van Arjan op aangeven van Ruben. In de 52e 
minuut was het Pim op aangeven van Arjan die verantwoordelijk was voor 2-5. BSC 
Unisson vond het in deze fase van de wedstrijd wel goed en gaf steeds meer ruimte 
weg aan de tegenstander, dit resulteerde in de 63e minuut in de 3-5 van Holten. Dit 
was het moment in de wedstrijd waarin BSC Unisson het initiatief terug pakte. 
Martijn maakte de 3-6 en Pim de 3-7 in respectievelijk de 70e en de 71e minuut. Het 
geloof bij Holten was weg en door doelpunten van Martijn Brinkman en Arjan werd 
het uiteindelijk 3-9. 

Zondag speelt BSC Unisson een oefenwedstrijd thuis op de Zweede om 11.00 uur 
tegen Hector. 

Scoreverloop: 

8 0-1 Arjan Wissink 
16 1-1 Holten 
31 1-2 Pim Ratering 
42 2-2 Holten 
44 2-3 Lennart Schoonheden 
48 2-4 Arjan Wissink 
52 2-5 Pim Ratering 
63 3-5 Holten 
70 3-6 Martijn Brinkman 



71 3-7 Pim Ratering 
78 3-8 Martijn Brinkman 
88 3-9 Arjan Wissink 

 


