
26-04-17 BSC Unisson 1 neemt 3 punten mee uit Beckum 

Afgelopen woensdag moest het eerste elftal de wedstrijd tegen TVO inhalen. Trainer 
Rene Belt moest ook voorafgaand aan deze wedstrijd weer een moeilijke puzzel 
oplossen, omdat verdedigers Martijn Nijhuis, Michel Schipper en Willem Hoitzing 
nog steeds in de lappenmand zitten. Daarom werden Huub Hassink (A1) en Hendrik 
Nijenhuis (2de) bij de wedstrijdselectie gehaald, zodat er toch nog een degelijke 
verdediging neergezet kon worden. Verder waren er op het middenveld en voorin 
enkele positiewisselingen gedaan om zo goed mogelijk voor de dag te komen in de 
hoop de zure nasmaak van de nederlaag bij EMOS weg te kunnen spoelen. 

Opstelling BSC Unisson 1: 
17. Brian Pieper, 3. Hendrik Nijenhuis, 14. Michael de Vries, 12. Huub Hassink, 8. 
Ruben Westerink, 10. Arjan Wissink (c), 5. Daan Wiggers, 7. Pim Ratering, 9. Martijn 
Brinkman en 11. Lennart Schoonheden 

Wissels: 

1. Mike Jansen, 2. Frank Mosman, 6. Egbert Roossink en 18. Michel Tieberink 

In de beginfase van de wedstrijd was het TVO dat van achteruit probeerde op te 
bouwen, maar de voorwaartsen niet kon bereiken. BSC Unisson probeerde in de 
omschakeling gevaarlijk te worden, maar deze aanvallen werden rond de 16 meter 
steeds weer onschadelijk gemaakt. In de 34ste minuut komt BSC Unisson toch op 
voorsprong als een scherp aangesneden vrije trap van Daan Wiggers knap wordt 
binnengekopt door Martijn Brinkman. Het lijkt er op dat dit de rust stand gaat 
worden, maar een minuut voor rust laat TVO zich van een onsportieve kant zien. 
Hendrik Nijenhuis komt in een duel verkeerd terecht en blijft liggen op de grasmat 
(ver op de helft van TVO). In plaats van de bal uit te spelen, zoals BSC Unisson dat 
eerder in de wedstrijd wel deed voor TVO, werd er door gevoetbald en de 1-1 op het 
scorebord gezet. 

In de rust komt Frank Mosman in de ploeg voor Hendrik Nijenhuis. 

In de tweede helft is BSC Unisson de bovenliggende partij en is er meer balbezit. TVO 
is nu de ploeg die vanuit de omschakeling voor het doel van Brian probeert te komen. 
In de 52ste minuut komt TVO tegen de verhouding in op een 2-1 voorsprong door een 
knappe kopgoal van Stef Dijkstra. Lang hebben de mensen uit Beckum echter niet 
kunnen genieten van deze voorsprong, want vijf minuten later staat het alweer gelijk 
door Pim Ratering. Uit een standaard situatie schiet Pim de bal tegen de paal, maar 
gelukkig kan hij hem in de rebound er nog (onbewust) induwen met zijn borst. Het is 
BSC Unisson dat het meest op zoek gaat naar de overwinning en in de 68ste minuut 
is er dan ook de verdiende voorsprong. Arjan Wissink kapt op de 16 meter zijn directe 
tegenstander uit en geeft de bal vervolgens in de loop mee aan Pim Ratering die de 
bal op zijn beurt keurig in de lange hoek schiet (2-3). Een kwartier voor tijd wordt de 
wedstrijd beslist als Michael de Vries de bal diep geeft op Arjan Wissink en die weet 
Lennart Schoonheden in scoringspositie te brengen. Vanaf de linkerkant krult 
Lennart de bal in de rechterkruising buiten het bereik van doelman Aaron van Laar. 
Na enkele wissels aan beide kanten (bij TVO een noodgedwongen wissel i.v.m. een 



scheurtje in de lip van middenvelder Maik Ottink) wordt in de slotfase de marge nog 
vergroot door invaller Egbert Roossink die de bal op een presenteerblaadje kreeg van 
Pim Ratering (2-5). 

Doelpunten: 

0-1 Martijn Brinkman 

1-1 Rinze Mulder 

2-1 Stef Dijkstra 

2-2 Pim Ratering 

2-3 Pim Ratering 

2-4 Lennart Schoonheden 

2-5 Egbert Roossink 

Aankomende zondag komt hekkensluiter vv Rietmolen op bezoek en zal er gewonnen 
moeten worden om uitzicht te blijven houden op en plek in de nacompetitie. 

 


