
BSC Unisson weet ook bij Rood-Zwart te winnen 

25-09-16 Rood Zwart 1 – BSC Unisson 1, eindstand 1-2 (1-1) 

Op een zonovergoten sportpark Scheetheuvel in Delden vanmiddag de wedstrijd Rood-Zwart 
1 – BSC Unisson 1. Het was warm en beide ploegen begonnen afwachtend aan de wedstrijd. 
Toch was het Pim die na een schitterende combinatie de bal in de kruising schoot, 0-1. 
Hierna bleven de ploegen aan elkaar gewaagd en met kansen over en weer bleef het een 
aantrekkelijke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer. Nadat Rood Zwart twee kansen 
kreeg op de gelijkmaker was het in de 30e minuut de spits van Rood Zwart die met een mooi 
schot de 1-1 scoorde. BSC Unisson herpakte zich en kreeg weer grip op de wedstrijd. Het 
veldspel van de gasten uit Boekelo was verzorgder dan dat van met lange ballen spelende 
Rood Zwart. Er werd voor de rust niet meer gescoord, wel werd Martijn Brinkman door de 
onbenullige rechter verdediger vakkundig het veld uitgewerkt en moest noodgedwongen 
gewisseld worden. 

In het eerste half uur na de rust was BSC Unisson de bovenliggende partij maar bleef Rood-
Zwart met de counters ook gevaarlijk. In de 70e minuut kreeg BSC Unisson een strafschop 
van de goed leidende scheidsrechter Besselink doordat een verdediger van Rood Zwart Daan 
onderuit haalde. Arjan schoot de bal vanaf 11 meter niet al te best in en de keeper kon de 
bal tegenhouden, gelukkig kon Arjan in de rebound wel scoren en stond de verlossende 1-2 
op het scorebord. Rood-Zwart ging alles of niets spelen, maar het was toch BSC Unisson dat 
uit een counter gevaarlijk werd, de verdediger van Rood-Zwart ging weer in de fout en 
Michael de vries werd onderuit gehaald. Weer een strafschop en opnieuw Arjan die het 
vanaf 11 meter mocht proberen. Helaas pakte de keeper opnieuw de bal en verzuimde BSC 
Unisson de wedstrijd te beslissen. Rood-Zwart putte hier moed uit en ging opportunistisch 
spelen, toch was de beste kans voor Pim die een strak schot geblokt zag door een 
verdediger. 

Het bleef uiteindelijk bij 1-2 een prima overwinning voor de spelers van BSC Unisson. 
Volgende week de uitwedstrijd in Glanerbrug tegen Avanti aanvang 14.00 uur 

 


