
BSC Unisson 1 boekt belangrijke uitwinst bij Phenix 

Phenix 1 - BSC Unisson 1, eindstand 1-3 (0-1)   19-04-2015 

Na de oorwassing vorige week tegen kampioen LSV stond afgelopen zondag de belangrijke wedstrijd 
tegen directe concurrent voor de 5de plaats Phenix op het programma. De heenwedstrijd eindigde in 
1-1. Door de nodige (kleine) blessures en afwezigen werd zoals vaker dit seizoen weer een beroep 
gedaan op A1 spelers Martijn Brinkman en Willem Hoitzing. Daarnaast werden ook Tim de Veen en 
Timon Ferree uit het 2de bereid gevonden om mee te doen.   

Zowel Martijn, Timon en Tim begonnen in de basis. Bart, Willem en Lennart begonnen op de bank en 
Michel ontbrak ivm de Enschedese Marathon. Zoals de laatste weken stond Brian Pieper weer in de 
goal, na ook weer een volledige wedstrijd in 2 te hebben gekeept. 

Gezien het uitstekende weer was het onderkomen met de niet erg originele naam ‘sportpark Phenix’ 
volgelopen met bezoekers, dit resulteerde in  een sfeervolle ambiance. Op een zeer slecht veld werd 
er om 14.00 uur afgetrapt door de deze middag zeer goed fluitende scheidsrechter. De leidsman had 
nog maar net gefloten of de eerste hoekschop mocht al genomen worden door Ruben. Ruben gooit 
de bal voor richting de in de spits geposteerde Timon en bij het eerste balcontact kopte hij direct 
raak. Het vertrouwen van trainer Stefan Sogtoen werd direct uitbetaald en het stond zo na 2 minuten 
voetballen al 0-1. 

In de periode na het doelpunt blijft er aangezet worden door de bezoekers, maar het veld gooit keer 
op keer roet in het eten zodat er weinig aan verzorgt voetbal wordt toegekomen. Na de eerste 
onrustige periode komt Phenix beter in de wedstrijd, en wordt het duidelijk dat Phenix, zoals vooraf 
al aangegeven, over een aantal technisch begaafde voetballers beschikt. Door goed verdedigend 
werk worden er verder geen noemenswaardige kansen gecreëerd en gaat de eerste helft verder 
gelijk op. 

Na de rust kwam Phenix een stuk sterker uit de kleedkamer dan de Boekeloërs, en probeerden ze 
met veelal lange ballen richting de snelle buitenspelers om gevaar te stichten voor het doel van 
Brian. Dit resulteerde in de 61ste minuut tot de verdiende 1-1. Omstreeks dit moment moest Frank 
worden gewisseld voor Willem nadat hij met een foute beweging door de lies was gegaan. Aan 
Willem nu de taak om de behendige linksbuiten af te stoppen. 

Zoals vaker dit seizoen leek het deze zondag ook weer op een belangrijk moment niet te lukken. 
Soms lijkt het alsof er niet alles aan gedaan kan worden om een overwinning veilig te stellen, 
vandaag was gelukkig niet zo’n dag. In plaats van dat na de 1-1 Phenix sterker werd kwam juist BSC 
Unisson weer beter in de wedstrijd en leek het besef er te zijn dat er vandaag echt gewonnen moest 
worden. Hierdoor werden er een aantal kleine kansjes gecreëerd tot dat (alweer) Timon voor de 2-1 
kon zorgen in de 75ste minuut. (verslaggever heeft dit doelpunt gemist, dus mijn excuses voor het 
ontbreken van de uitgebreide omschrijving). 

Hierna ging Phenix alles op alles spelen en werd de laatste man doorgeschoven naar de spits positie. 
Alle ballen werden naar voren geschoten maar tot echte kansen kwamen de gastheren niet meer. 
Aan de andere kant hield de verdediging open huis. Na een paar kleinere kansen en nadat Timon een 
uitgelezen kans op een hattrick niet kon verzilveren was het Lennart, er ingekomen in de laatste 
minuten voor Arjan, die na een assist van Martijn Brinkman de stand in de 91ste minuut op 1-3 zette. 
Omdat de scheidsrechter direct na de aftrap affloot was dit tevens de eindstand. 



Deze week heb ik gekozen voor 2 MotM. Zowel Tim als Timon beloonden hun basisplek met een 
uitstekende wedstrijd, en dat dit maar tot meer minuten in 1 mag leiden ;). 

Volgende week weer een belangrijke wedstrijd. Dan tegen de Lutte. 


