
30-04-17 BSC Unisson 1 wint van Rietmolen 1 

Zondag op de laatste dag van april vond op de Zweede de wedstrijd tussen BSC 
Unisson en Rietmolen plaats. De mannen uit Rietmolen konden vrijuit spelen want 
voor Rietmolen is het avontuur in de 4e klasse bijna teneinde. Voor de ploeg van 
trainer René Belt stond er nog wel iets op het spel, namelijk de derde plaats. Er moest 
dus gewonnen worden. 

Het was weer wat improviseren omdat bijna de gehele achterhoede geblesseerd is. 
Het was Rietmolen die fanatiek begon en dat werd beloond met een doelpunt in de 
10e minuut, 0-1. Even hierna was het bijna 0-2, maar de spits van Rietmolen raakte 
de bal gelukkig geheel verkeerd. Na 39 minuten was het dan eindelijk Pim Ratering 
die na een prima aktie de 1-1 scoorde. Dit was ook de ruststand. 

De tweede helft werd Egbert Roossink ingebracht voor Hendrik Nijenhuis. BSC 
Unisson begon beter dan de eerste helft en dat leidde in de 62e minuut tot een vrije 
bal rond de 20 meter. Daan Wiggers schoot de bal laag in en liet de keeper van 
Rietmolen kansloos, hij grabbelde de bal achter de doellijn weg, gelukkig zag de 
goedleidende scheidsrechter Harmsen dat de bal over de lijn was, 2-1. De mannen uit 
Boekelo gingen door en het was in de 69e minuut Martijn Brinkman die de 3-1 
scoorde. Uiteindelijk werd het nog 4-1 door de altijd scorende spits Egbert Roossink. 
De boekeloers kregen nog meer mogelijkheden om de score op te voeren maar het 
bleef 4-1. Een lastige pot tegen een tegenstander die was gekomen om alleen maar 
tegen te houden. 

Volgende week de topper tegen LSV in Lonneker, aanvang 14.00 uur. Een zeer 
belangrijke wedstrijd voor de mannen van René Belt. Hier kan de beslissing vallen in 
de strijd om de derde plaats welke recht geeft op nacompetitie. 

 


