
03-12-2017 Bentelo 1 – BSC Unisson 1, eindstand 2-4 (1-1) 

BSC Unisson weet eindelijk weer eens te winnen 

Na twee verloren wedstrijden werd er vandaag eindelijk weer eens gewonnen door 
het team van René Belt. Vanmiddag was het in en tegen Bentelo een lastige middag 
tegen het stug verdedigende Bentelo. 

De eerste 25 minuten waren de boekeloers heer en meester en speelden een prima 
partij. Het was Huub Hassink die een aanval over veel schijven behendig afrondde en 
de verdiende 0-1 scoorde. BSC Unisson bleef de bovenliggende partij en kreeg een 
aantal mogelijkheden om de 0-2 te maken. Het was in de 41e minuut toen de spits 
van Bentelo op links langs de verdediging van BSC Unisson liep en de bal met een 
lobje over Brian heen tikt, 1-1 geheel tegen de verhouding in. In de 43e minuut werd 
er een grove overtreding gemaakt op de enkel van Kobus Weiss, waarop Kobus het 
veld moest verlaten en terugkomend van de arts bleek zijn enkelband ingescheurd te 
zijn, helaas een paar weken uit de roulatie. 

Iedereen was er van overtuigd dat er vanmiddag gewonnen zou worden. De tweede 
helft begon dan ook goed voor de mannen uit Boekelo. In de 58e minuut scoorde Nick 
Rademakers uit de rebound de verdiende 1-2. Toch was het weer Bentelo die scoorde 
uit een cornerbal, toen de bal werd voorgezet en een simpele prooi leek te worden 
voor Brian die helaas de bal losliet. De spits van Bentelo wist wel raad met dit 
buitenkansje, 2-2 en weer opnieuw beginnen. Beide ploegen kregen kansjes op de 
voorsprong, Brian maakte geen fout meer en hield zijn doel vakkundig schoon. Het 
was Daan Wiggers die de verlossende 2-3 in de 79e minuut snoeihard inschoot, de bal 
werd iets van richting veranderd door een verdediger van Bentelo en viel via 
binnenkant paal binnen. Bentelo ging risico nemen maar kreeg geen mogelijkheid 
meer om de gelijkmaker te scoren. Het was Huub Hassink die in de 90e minuut aan 
alle onzekerheid een einde maakt en na een prima kapbeweging de bal strak in de 
hoek knalt 2-4. 

Een verdiende overwinning op een verdedigend Bentelo. Volgende week spelen wij 
uit bij Rood-Zwart aanvang 14.00 uur. 

 


