
28-08-16 BSC Unisson 1 – Suryoye-Mediterraneo 1, eindstand 2-2 (1-1) 

Zondagmiddag 28 augustus was de laatste bekerwedstijd tegen FC Suryoye Mediterraneo. Dit 

was tevens de laatste wedstrijd voor het begin van de competitie. 

Beide ploegen lieten elkaar voetballen en gingen gelijk op in de strijd. BSC Unisson kreeg 

wel een paar grote mogelijkheden om de score te openen maar het vizier van de spitsen stond 

nog niet op scherp. Het was in de 32e minuut toen een speler van Suryoye op rechts 

doorkwam en de bal wilde voortzetten de bal tegen het lichaam van Michael de Vries kwam, 

zijn arm werd ook geraakt en de scheidrechter besliste strafschop. De speler van Suryoye liet 

Brian kansloos en de 0-1 stond op het scorebord. BSC Unisson liet zich niet van de wijs 

brengen en bleef voetballen. Pim werd diep gestuurd en schoot tegen de uitkomende keeper 

aan, uit de rebound scoorde Martijn Brinkman in de 40e minuut de gelijkmaker, 1-1 tevens de 

ruststand. 

In de tweede helft begon BSC Unisson scherp, dit resulteerde in een aantal 100% kansen maar 

helaas werd er te slordig mee omgegaan en bleef het 1-1. In de 58e minuut was het dan toch 

Lennart Schoonheden die de bal kreeg van de goed doorgaande Willem Hoitzing die de bal 

kon  binnen lopen, 2-1 voor de thuisclub. De spelers van Boekelo konden niet lang genieten 

van de voorsprong, even niet bij de les werd genadeloos afgestraft door de spitsen van 

Suryoye, in de 60e minuut wast het alweer 2-2. 

De mannen uit Boekelo kregen nog een aantal goede mogelijkheden om op voorsprong te 

komen, met name de debuterende Lennart Weber kreeg een mooie kans op zijn debuut met 

een doelpunt te bekronen, helaas was het schot niet hard genoeg ingeschoten. Zo bleef het 2-

2. 

Volgende week speelt BSC Unisson de eerste competitiewedstrijd tegen het Centrum in 

Enschede, aanvang 14.30 uur. 

Rene 

 


