
BSC Unisson 1 pakt volle winst bij Phenix 1 

20-09-15 Phenix 1 - BSC Unisson 1, eindstand 1-3 (0-0) 

Vandaag stond de derde competitiewedstrijd op het programma. In Enschede was Phenix de 
tegenstander, vooraf getipt als één van de titelkandidaten met een aantal nieuwe spelers in de 
gelederen. Op voorhand beloofde het een zware hindernis worden voor BSC Unisson te worden. 

Beide ploegen lieten vanaf het begin zien voor de volle winst te willen gaan. Het was Brian die met 
goed keeperswerk zijn doel schoon hield in de 1e helft, terwijl aan de andere kant Lennart en Arjan, 
die oog in oog met de keeper van Phenix kwamen te staan, het verschil niet konden maken. Het 
gevolkg was een logische 0-0 stand bij de rust. 

In de tweede helft kregen we meer grip op de wedstrijd en speelden beter dan de tegenstander. De 
verdiende 0-1 kwam dan ook in de 57e minuut uit een voorzet van Martijn op Pim, die bal simpel 
binnen kon koppen. Lang kon BSC Unisson echter niet genieten van de voorsprong. Uit een counter 
scoorde Phenix de 1-1 in de 62e minuut. 

Toch was het BSC Unisson die verbeten op jacht ging naar de voorsprong. Na goed doorzetten 
kon Martijn de achterlijn halen en de bal strak voor het doel schieten, waarna Lennart de bal simpel 
kon binnen tikken. Zo stond er een verdiende 1-2 tussen stand op het scorebord. Phenix probeerde 
het nog wel maar was niet bij machte om bij het doel van Brian in de buurt te komen. Integendeel, 
het was Ruben die in de 78e minuut na een goede loopactie de bal bij de 2e paal inkopte, 1-3. BSC 
Unisson kreeg nog een aantal goede mogelijkheden om de score verder op te voeren maar het bleef 
uiteindelijk 1-3. Een prima resultaat. 

Volgende week speelt BSC Unisson een thuiswedstrijd tegen DTC, aanvang 14.00 uur. 

 


