
BSC Unisson1 maakt het zichzelf onnodig moeilijk tegen DTC '07 1 

27-09-15 BSC Unisson 1 – DTC ’07 1, eindstand 5-3 (2-2) 

Vanmiddag was DTC (Dinkelland Tilligte combinatie) de tegenstander van BSC 
Unisson op het zonnige sportpark de Zweede, voor al weer de vierde 
competitiewedstrijd van het seizoen. BSC Unisson is uitstekend gestart met 7 uit 3 
terwijl DTC de vorige ronde degradant TVV nog verrassend simpel had verslagen. 
Berend Mijnheer uit de F2 was onze pupil van de week. 

Op papier een lastige tegenstander dus voor BSCUnisson. Het bleek niet alleen op 
papier zo te zijn, maar ook in de praktijk. DTC verstopte zich niet en wist in de 2e 
minuut een vrije trap op het midden van het veld snel te nemen en zette 
daarmee spits Analbers alleen voor Brian. Hij schoot de bal goed in daarmaa was de 
vroege 0-1 achterstand een feit. Qua voetbal was BSC Unisson de bovenliggende 
partij en dit resulteerde ook in veel mogelijkheden maar gescoord werd er niet. Het 
was Martijn die in de loop van de eerste helft na een prima combinatie op het 
middenveld, Pim vrij voor de keeper wist te zetten die de verdiende 1-1 scoorde. Na 
een aantal mogelijkheden op de 2-1 was het in de 38e minuut echter weer Analbers die 
uit de counter de 1-2 scoorde. Lang mocht het feestje van DTC niet duren, want het 
was Martijn die goed van zijn tegenstander wegdraaide en met een droge knal de 2-2 
scoorde, tevens de ruststand. 

De tweede helft begon met vele kansen op de 3-2, maar keeper, paal en lat gooiden 
roet in het eten. De verdiende 3-2 kwam er uiteindelijk wel. In de 70e minuut was het 
Martijn die na voorbereidend werk van Pim de dik verdiende 3-2 scoorde. Twee 
minuten later was het Pim die naar wij dachten de wedstrijd in het slot gooide door 
na voorbereidend werk van wederom Martijn de 4-2 te maken. 

BSCUnisson creëerde kans op kans maar wist de score niet verder uit te breiden. 
Sterker nog, het liet DTC in de 85e minuut weer in de wedstrijd komen door simpel 
balverlies op het middenveld dat meteen werd afgestraft door DTC, 4-3. DTC rook 
weer kans. Gelukkig was het Arjan dien een op maat geplaatste voorzet van Pim tegen 
de touwen wist te koppen, 5-3 en tevens de eindstand. Een lastige wedstrijd die toch 
nog spannend werd door het missen van de vele kansen en de simpele wijze waarop 
drie doelpunten werden weggeven. 

En Berend, speler van de F2 en onze pupil van de week, die deze middag weer 
uitstekend werd begeleid door Daniëlle Oude Groen en Charles Bekkers had het 
zichtbaar naar zijn zin. Volgens moeder Annette heeft hij een supermiddag gehad en 
vond het ontzettend stoer met al die grote jongens om zich heen. Alles wat gewone 
supporters niet mogen, mocht Berend deze middag uiteraard wel, het veld oplopen, 
de wedstrijdbal dragen, aftrappen, scoren, als VIP in de dug-out zitten en tenslotte 
kreeg hij ook weer een door de spelers gesigneerde bal. 



    

    

Volgende week speelt nummer 3 BSCUnisson, dat met 10 uit 4 een uitstekende 
seizoenstart kent, weer een thuiswedstrijd en is de nummer 6 TVV om 14.00 uur te 
gast op De Zweede. In Losser verder het topduel tussen de nummers 2 en 1, Losser en 
La Première. 

Tekst: Rene Belt, foto's: Annette Mijnheer 
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