
De eerste overwinning in de 4e klasse is er! 

18-09-16 BSC Unisson 1 – GFC 1, eindstand 3-2 (2-0) 

De derde wedstrijd van het seizoen is tegen GFC uit Goor. De ploeg van Romano 

Lammertink heeft tot nu het maximale aantal punten behaald door overwinningen op LSV en 

TVO. Het zou dus een zware middag worden voor BSC Unisson. 

De ploeg uit Boekelo begon goed en was op alle fronten beter dan de gasten uit Goor. Dit 

werd in de 9e minuut al beloond, een strak schot van Martijn Brinkman liet de keeper van 

GFC kansloos. De keeper stond te ver voor zijn doel en de bal verdween in de verre hoek, 1-0. 

BSC Unisson bleef de bovenliggende partij. GFC, dat alleen met lange ballen de snelle 

spitsen probeerde te bereiken, kon aanvallend geen vuist maken. In de 43e minuut moest Daan 

Wiggers geblesseerd het veld verlaten, BSC Unisson ging met 10 man door tot aan de rust. 

Het was in de 45e minuut Pim Ratering die uit de rebound de bal simpel kon binnen tikken en 

weer ging de ploeg van René Belt met 2-0 rusten. 

Michael de Vries kwam voor Daan. GFC ging over van hun 3-5-2 systeem naar 4-3-3. 

Het was Pim die uit een mooie combinatie de 3-0 scoorde, helaas werd er gevlagd en gefloten. 

BSC Unisson had tot aan de 69e minuut geen problemen en er was  voor de ploeg uit Boekelo 

geen vuiltje aan de lucht totdat een speler van GFC op de rand 16 meter licht werd aangetikt 

en de bal op de stip ging. GFC wist met dit buitenkansje wel raad en scoorde de 

aansluitingstreffer, 2-1. De ploeg uit Goor putte moet uit de aansluitingstreffer en in de 76e 

minuut scoorde invaller Natrop de gelijkmaker. Weer een 2-0 voorsprong verspeeld. Toch 

was het BSC Unisson dat voor de winst bleef gaan. In de 90e minuut laat Nick Rademaker 

twee spelers van GFC de hakken zien en geeft de bal vanaf de achterlijn op maat aan Martijn 

Brinkman, Martijn schoot de bal koel in en de winnende treffer was er, eindelijk een 

overwinning die deze middag dan ook dik verdiend was. 

Volgende week moet de ploeg uit Boekelo aantreden in Delden tegen Rood Zwart, aanvang 

14.00 uur. 

Pupil van de week was Jahmeiro Ranu, rechtsbuiten van BSC Unisson F3 (JO9-3G). Jahmeiro 

zit in groep 3 van De Triangel in Enschede, vindt Messi de beste voetballer, Barcelona de 

beste club, is trots op zijn goal die hij vorige week tegen Sparta heeft gemaakt en voorspelde 

een 3-1 winst op GFC. En hij zat er erg dicht bij. 

Rite Hinnen begeleidde Jahmeiro deze middag en verwende hem uiteraard best weer een klein 

beetje. Jahmeiro mocht de wedstrijdbal mee het veld opnemen de aftrap verrichten, zat de 

hele middag in de dug-out, kreeg wat te drinken en wat te eten. En als beloning kregen wij 

van Jahmeiro 3 punten. Een goede ruil dus. 
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