
29-11-15 BSC Unisson 1 - Sp Glanerbrug 1, eindstand 6-2 (4-0) 

Vanmiddag stond de wedstrijd tegen Sportlust Glanerbrug op het programma. Pupil 
van de week Pim Ezendam had voorspeld dat BSC Unisson met 5-0 zou winnen. 
Onder slechte omstandigheden (regen en wind) begon BSC Unisson afwachtend aan 
de wedstrijd. De eerste 10 minuten had Sportlust meer balbezit, maar het was al na 5 
minuten dat Daan Wiggers Lennart Schoonheden op maat bediende en Lennart de 1-
0 scoorde. Verder gebeurde er de eerste 20 minuten niets meer.  In de 21e minuut was 
het wederom de goed spelende Daan Wiggers die Pim Ratering de diepte in stuurde, 
Pim bleef kalm en scoorde de 2-0. Direct na de aftrap kwam BSC Unisson weer in 
balbezit en wederom Daan bracht Pim in stelling om de 3-0 te maken. Het veldspel 
was slecht maar de 3-0 voorsprong was er wel degelijk. In de 35e minuut bedient 
Lennart, Arjan Wissink op maat. Arjan schiet de bal hard in en laat de keeper van 
Sportlust kansloos. De wedstrijd had een bedroevend niveau maar de tussenstand 
maakte veel goed voor de ploeg van Rene Belt. 

Er werd gerust met een 4-0 voorsprong. 

In de tweede helft ging men door waar men in de eerste helft mee gestopt was, veel 
balverlies over en weer wat de amusementswaarde niet ten goede kwam. Het was 
Lennart in de 55e minuut die de bal op links van Willem Hoitzing kreeg ingespeeld, 
Lennart wilde de bal voorzetten maar doordat de wind eronder kwam vloog de bal 
over de keeper van Sportlust heen en was het 5-0. In de 70e minuut kon Sportlust iets 
terug doen, vanaf 11 meter kon Pariente de aansluitingstreffer aantekenen. In de 75e 
minuut was het Michel Schipper die uit een corner van Martijn Brinkman de 6-1 
scoorde. In de 85e minuut kon de jonge speler Westerink van Sportlust nog iets 
terugdoen namens Sportlust en schoot de 6-2 binnen. 

Een slechte wedstrijd die wel werd gewonnen door effectief met de kansen om te 
gaan. 

Volgende week speelt BSC Unisson de laatste wedstrijd van 2015 thuis tegen Penix, 
aanvang 14.00 uur. 

Doelpunten: 

1-0 Lennart Schoonheden 
2-0 Pim Ratering 
3-0 Pim Ratering 
4-0 Arjan Wissink 
Rust 
5-0 Lennart Schoonheden 
5-1 Pariente 
6-1 Michel Schipper 
6-2 Westerink 

 


