
BSC Unisson 1 kan niet opnieuw stunten 

26-03-17 BSC Unisson 1 – Avanti W 1, eindstand 1-3 (0-2) 

Na de prima prestatie vorige week tegen koploper Barbaros stond vanmiddag de 
wedstrijd tegen de nummer 2 van de ranglijst Avanti op het programma. Vanmiddag 
moesten wij aantreden zonder keeper Brian Pieper die wegens verplichtingen in het 
buitenland niet aanwezig kon zijn. Tweede keeper Mike Jansen is door een 
ongelukkige val ook niet van de partij en keeper Sevrein Ferree was op vakantie. 

De oplossing werd gevonden in de persoon van Timon Ferree die bereid was om het 
doel van BSC Unisson te verdedigen. De eerste kans was er al binnen de minuut, 
Arjan Wissink kreeg een 100% kans op de 1-0 maar kopte helaas over. Avanti was wel 
doeltreffend, de eerste aanval over links werd hoog ingebracht in de 5 meter, de bal 
ging over keeper Timon heen en de spits van Avanti kopte de bal in, 0-1. Een domper 
voor de ploeg van René Belt. Het was Avanti die een stuk fanatieker speelde dan de 
mannen uit Boekelo. Het was dan ook niet vreemd dat na 35 minuten de 0-2 op het 
scorebord kwam, een schot van 16 meter liet de goed keepende Timon kansloos. Dit 
was tevens de ruststand. 

De tweede helft begonnen de spelers van BSC Unisson een stuk fanatieker en zetten 
de mannen uit Glanerbrug meer onder druk. Maar in plaats van de aansluitingstreffer 
te scoren was het in de 67e minuut uit een corner Avanti die de 0-3 scoorde. BSC 
Unisson bleef toch op jacht gaan naar de aansluitingstreffer, het was Daan Wiggers 
die met een goed schot vanaf de 16 de 1-3 scoorde. BSC Unisson bleef de aanval 
zoeken waardoor Avanti veel ruimte kreeg in de omschakeling, kansen over en weer 
volgden maar het bleef 1-3. Een terechte nederlaag gezien het spelbeeld van de eerste 
helft. 

Volgende week spelen wij in en tegen Hoeve, aanvang 14.00 uur. 


