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BSC Unisson 1 - Buurse 1, eindstand 1-2 (0-0) 

22-03-2015 

Deze zondagmiddag stond de thuiswedstrijd tegen Buurse op het programma. De afgelopen 4 
wedstrijden werden door BSC Unisson gewonnen en het was dus  aan de mannen van BSC Unisson deze 
lijn door te trekken. Ter herinnering, BSC Unisson moet de komende periode tegen veel directe 
concurrenten spelen waarvan Buurse de eerste was. 

Het was lekker weer met een stralende zon, een geduchte tegenstander, dus alle ingrediënten voor een 
heerlijke pot voetbal., zo vonden ook de ruim 100 opgekomen toeschouwers. 

De wedstrijd begon en vanaf minuut 1 
zaten beide ploegen er kort op, dit 
beloofde een zware middag te worden. De 
eerste helft ging aardig gelijk op, hoewel 
Buurse een optisch overwicht wat 
betreft  balbezit had, was het BSC Unisson 
met de betere kansen die helaas niet 
verzilverd werden. Er werd veel strijd 
geleverd maar het werd ook al snel 
duidelijk dat dit niet een wedstrijd van veel 
doelpunten zou worden, vandaar ook de 
ruststand van 0-0. 

BSC Unisson begon zeer sterk aan de 2e helft, dit resulteerde weer in een aantal kansen die helaas weer 
niet verzilverd werden. Hoe meer de 2e helft vorderde des te beter kwam Buurse weer in het spel, maar 
bleef de strijd gelijk. Totdat in de 65e minuut een verdediger van BSC Unisson een ongelukkige 
overtreding beging aan de rand van de eigen 16. Een speler van Buurse nam plaats achter de bal en 
krulde de bal langs de muur in de korte hoek, keeper kansloos, 0-1. 

 Na dit doelpunt kon je merken dat BSC Unisson zwaar baalde en hierdoor kwam Buurse nog iets beter in 
de wedstrijd. BSC Unisson herpakte zich en begon met iets meer risico te spelen. Helaas werd dit meteen 
afgestraft door een speler van Buurse die 3 man passeerde en de bal in de goal langs Brian Pieper schoof, 
die overigens een uitstekende wedstrijd keepte, 0-2. Dit risicovolle spel werd doorgezet en de druk op 
het doel van Buurse nam toe, maar een doelpunt bleef uit. Tot in de 89e minuut de goed spelende 
Michel Schipper de bal in het net wist te krijgen, 1-2. Helaas kwam dit doelpunt te laat en floot de 
scheidsrechter een paar minuten later af. 

Duur puntverlies waar we maar niet meer over na moeten denken, want volgende week staat alweer de 
volgende belangrijke wedstrijd op het programma tegen UDI. 

En onze pupil van de week Kasper Bennink, speler van de F2, had nog wel zo een overwinning voor BSC 
Unisson voorspeld. Maar het noodlot diende zich al aan toen Kasper, die best wel een beetje 
zenuwachtig was, voor de aftrap de hele verdediging van Buurse keurig passeerde, inclusief de keeper, 
maar tot de schrik van het publiek zomaar naast schoot. Desondanks heeft Kasper een hele leuke middag 
gehad. 
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