
BSC Unisson 1 pakt 3 belanrijke punten tegen Rood Zwart 1 

19-02-2017 BSC Unisson 1 – Rood Zwart 1, eindstand 2-0 (0-0) 

Vanmiddag een op papier interessante ontmoeting tussen de nummers vier en vijf uit 
de 4e klasse B tussen Rood-Zwart en BSC Unisson. De opdracht van trainer René Belt 
was duidelijk. Als je mee wilt blijven doen om plaats drie dan moet er gewonnen 
worden van de mannen uit Delden. Het eerste duel in Delden werd gewonnen met 1-
2. 

De ploegen waren redelijk aan elkaar gewaagd, de eerste helft was er voor de 
voetballiefhebber weinig te genieten. Er werd veel balverlies geleden en weinig 
kansen gecreëerd. De beste kans was nog voor Ruben Westerink die oog in oog met 
de keeper de bal voorlangs schoot. De ruststand was dan ook 0-0. 

De tweede helft liet BDS Unisson toch zien dat er meer voetbal in de ploeg zit dan bij 
de gasten uit Delden. Een aantal goede mogelijkheden werden niet goed afgerond en 
de 0-0 bleef dan ook lange tijd op het scorebord. Het was in de 74e minuut Arjan 
Wissink die de aanvoerder van Rood-Zwart in zijn eigen strafschopgebied onder druk 
zette en de bal veroverde. Arjan koos de snelste weg naar het doel en liet de keeper 
kansloos, de bevrijdende 1-0. 

BSC Unisson bleef de bovenliggende ploeg en bleek ook conditioneel sterker te zijn. 
Het was in de 81e minuut opnieuw Arjan Wissink die de bal achter de keeper van 
Rood Zwart werkte. UIt een prima aanval over diverse schijven was het Martijn 
Brinkman die de bal richting doel schoot, waar Arjan de voet achter kon zetten en de 
verdiende 2-0 was er. In de 90e minuut kreeg Rood Zwart haar eerste echte kans, 
Brian hield zijn doel schoon, 2-0 en de drie punten blijven in Boekelo. 

Over twee weken speelt BSC Unisson om 14.00 uur de uitwedstrijd bij TVO in 
Beckum. 

 


