
BSC Unisson 1 verspeelt voorsprong in 2e helft bij Avanti W 1 

26-01-2016 Avanti W 1 - BSC Unisson 1, eindstand 3-2 (0-2) 
  
Dinsdagavond 26 januari stond alweer de 3e oefenwedstrijd van 2016 op het 
programma, na de wedstrijden tegen PW en Sp Overdinkel. Dit keer was 4e klasser 
Avanti uit Glanerbrug de tegenstander. De weersomstandigheden waren slecht maar 
desondanks werd er gevoetbald op het kunstgras van Avanti. 

De eerste kans was in de 9e minuut voor de thuisclub maar trof geen doel. De ploegen 
waren aardig tegen elkaar opgewassen en de wedstrijd ging behoorlijk gelijk op. Het 
was Pim die in de 19e minuut de 0-1 scoorde. Na de 0-1 was BSC Unisson de betere 
ploeg en kreeg een aantal goede mogelijkheden om de score te vergroten. Het was 
dan ook wederom Pim die een dieptebal goed in wist te schatten en met een knap 
lobje de 0-2 scoorde, dit was op slag van rust. 

De tweede helft begon BSC Unisson slap, dit resulteerde in de 52e minuut in de 
aansluitingstreffer. Avanti speelde een stuk fanatieker dan wij en uiteindelijk kregen 
we ook de rekening gepresenteerd. Knullig balverlies werd wederom goed afgestraft 
door de voorwaartsen van Avanti, in de 61e minuut werd het 2-2. BSC Unisson 
probeerde het wel en kreeg ook een aantal kansjes maar echt goed was het allemaal 
niet. Toch was het de keeper van Avanti die een overtreding op Arjan maakte en de 
scheidsrechter kon niet anders dan een strafschop geven. Nou zijn de strafschoppen 
niet het meest succesvole dit seizoen bij BSC Unisson maar Michel nam de bal vol 
vertrouwen. De keeper van Avanti zat in de goeie hoek en pakte de zwak ingeschoten 
bal. Zo bleef het lang 2-2. In de 86ste minuut kreeg de geheel op rechts vrijstaande 
spits van Avanti de bal ingespeeld, hij bracht de bal over de grond voor doel en uit de 
kluts verdween de bal achter Brian. 3-2 voor Avanti, dit was tevens de eindstand. Zo 
werd een comfortabel 2-0 voorsprong in de tweede helft wel heel simpel weggegeven. 

Aanstaande zondag speelt BSC Unisson 1 een oefenwedstrijd in en tegen Rietmolen. 
Aanvang 11.30 uur. 

Tekst: Rene Belt 

 

 


