
BSC Unisson 1 maakt het zichzelf lastig maar wint uiteindelijk thriller 

Zaterdagmiddag 26 maart stond opnieuw een topper uit bij La Première op het programma. De 

wedstrijd werd twee weken geleden uitgesteld omdat Heracles thuis speelde tegen Cambuur. 

Voor BSC Unisson een belangrijke wedstrijd van de theoretische voorsprong op directe concurrent 

kon realiteit worden en voor de derde periode kon de 1e plaats gepakt worden. Wij begonnen sterk 

in de 1e minuut was het Arjan Wissink met een prima crosspass op Lennart Schoonheden de spits in 

stelling bracht, Lennart schoot de bal beheerst in en de snelle voorsprong was er, 0-1. 

BSC Unisson was de betere ploeg en na 12 minuten spelen lag de bal opnieuw in het net, Arjan werd 

vrijgespeeld voor de keeper hield het overzicht en schoof de bal op Lennart die de bal opnieuw tegen 

het net werkte, 0-2 tenminste dat dacht iedereen behalve de assistent scheidsrechter, hij vlagt de bal 

af en de scheidsrechter neemt het over, een zuiver doelpunt wordt afgekeurd, het blijft dus 0-1. Toch 

laten de mannen van Rene Belt zien dat ze voor de driepunten zijn gekomen. In de 23e minuut krijgt 

BSC Unisson dan ook terecht een strafschop, de bal wordt met de hand gespeeld. Lennart mag vanaf 

11 meter de bal nemen, helaas treft hij geen doel de bal gaat naast, een goede mogelijkheid om de 

score uit te bouwen werd vergeven. Toch is het Martijn Brinkman in de 35e minuut die oog in oog 

met de grote keeper van La Première de bal behendig onder in de hoek schuift, een dik verdiende 0-2 

dit was ook de ruststand. 

In de rust werd er nog eens keer duidelijk gemaakt dat wij er nog lang niet waren. La Première 

wisselde in de rust 2 x maal en werd er niet slechter op. Het spel golfde op en neer maar de beste 

kansen waren toch voor BSC Unisson. Het derde doelpunt bleef uit en een kwartier voor tijd scoorde 

Danny Kuiper door geklungel in  de verdediging de aansluitingstreffer, 1-2. Het zou een lastig 

kwartiertje worden, La Première ging er wee in geloven en kreeg de tweede goal op een presenteer 

blaadje, in de 80e minuut wordt het 2-2, weg comfortabele voorsprong, weg aansluiting bij Losser, 

weg 1e plek in de periode, er werd zelfs gevreesd voor een nederlaag.  

Er werden van beide kanten geen echte kansen gecreëerd, al was BSC Unisson dichter bij de 

overwinning en hadden de mannen van Boekelo ondanks een slechte tweede helft het betere van 

het spel. Het was in de 96e minuut de werd over de rechterkant gespeeld en in een alles of niets 

poging voor het doel geplaatst, dit lijkt een prooi voor de lange keeper maar deze weet de bal niet te 

pakken en komt voor de voeten van Pim Ratering, die met dit buitenkansje wel raad weet en de bal 

tegen de touwen jaagt, een gigantische ontlading bij de spelers en de staf van BSC Unisson, 2-3. 

De scheidsrechter vond het ook prima en floot direct na de aftrap voor het eindsignaal, 

Een geweldige ontlading die nog lang door donderde  in de kantine op de Zweede, wij blijven de 

aansluiting houden bij Losser en de voorsprong op de concurrenten is er. 

Volgende week zondag spelen de mannen van Rene Belt tegen de oude ploeg van de trainer, Delden, 

aanvang op sportpark de Mors is 14.00 uur, wij rekenen natuurlijk weer op onze supporters. 

Doelpuntenmakers: 

0-1 Lennart Schoonheden 

0-2 Martijn Brinkman 

1-2 La Première 

2-2 La Première 

2-3 Pim Ratering 


