
04-02-18 BSC Unisson 1 lijdt dure nederlaag tegen TVO 1 

Zondag 4 februari stond voor BSC Unisson 1 de derby tegen TVO 1 op het programma. Bij 
winst zouden de mannen van Rene Belt aansluiting houden met de subtop en bij een 
nederlaag moest er een pas op de plaats worden gemaakt. Bij BSC Unisson ontbrak Huub 
Hassink vanwege een wintersportvakantie. Verder kon Rene Belt niet beschikken over de 
langdurig geblesseerden Michel Schipper, Kobus Weiss en Arjan Wissink. De eerste twee 
genoemden zijn echter wel op de weg terug en zijn beiden weer op het trainingsveld te 
vinden. 

Opstelling BSC Unisson:  

Brian Pieper, Frank Mosman, Michael de Vries, Martijn Nijhuis, Michel ter Meer, Ruben 
Westerink, Daan Wiggers, Robert Roossink, Pim Ratering, Martijn Brinkman en Lennart 
Schoonheden  

Wissels: Mike Jansen, Sjaak Klein Wentink, Julian Weber en Hendrink Nijenhuis  

Beide ploegen beginnen afwachtend aan de wedstrijd en hebben als eerste prioriteit om niet 
tegen een snelle achterstand aan te lopen. Na een kwartier is het BSC Unisson dat steeds meer 
op de helft van de tegenstander komt te spelen en meer balbezit heeft. BSC Unisson krijgt ook 
mogelijkheden. Martijn Brinkman (2x) en Michael de Vries krijgen schietkansen vanaf de 16 
meter en Pim Ratering komt gevaarlijk door, maar wacht net te lang met schieten. Uit het 
niets komt TVO 1 op voorsprong uit een standaardsituatie. Een makkelijk gegeven vrije trap 
wordt gevaarlijk voor het doel van Brian gedraaid en in tweede instantie ingeschoten (0-1). 
Na deze achterstand verandert het spelbeeld niet. BSC Unisson 1 blijft de aanval zoeken en 
TVO houdt zich bezig met verdedigen. 

In de tweede helft graaft TVO zich nog dieper in en gokt er op om in de counter gevaarlijk te 
kunnen worden. BSC Unisson probeert snel de gelijkmaker te maken en krijgt ook meerdere 
kansen. Pim komt op rechts goed door en bedient Lennart op maat. Lennart schiet de bal op 
zijn beurt goed in, maar vindt de keeper op zijn weg. De goalie van TVO had echter niet door 
dat die de inzet van Lennart Schoonheden keerde. Even later ging een inzet van Lennart 
voorlangs en een schot van Martijn Brinkman werd geblokt. Een discussiepunt was er na een 
uur spelen als de keeper van TVO te laat uit komt en Lennart aan tikt. Lennart gaat makkelijk 
naar de grond, maar contact is er zeker. De scheidsrechter besluit echter niet te fluiten. De 
gelijkmaker wou maar niet vallen en trainer Rene Belt bracht met jeugdspelers Sjaak Klein 
Wentink en Julian Weber voor Ruben Westerink en Robert Roossink fris bloed in de ploeg. 
Voornamelijk Julian Weber liet zich gelden met enkele fraaie acties. 

In de laatste tien minuten worden er steeds meer spelers naar de voorste linie doorgeschoven 
in de wetenschap dat er achterin veel ruimte ontstaat voor TVO om te kunnen counteren. Een 
alles of niets scenario dus…. Het pakt echter voor TVO het beste uit, want vlak voor het einde 
weet TVO de 0-2 op het scorebord te zetten. 

Net als in de eerste wedstrijd van het seizoen (uit naar TVO) leidt BSC Unisson onnodig en 
onterecht puntverlies. TVO werd vandaag in de eerste helft twee keer gevaarlijk uit een 
standaard situatie en in de tweede helft wisten ze met twee counters twee keer in ons 
strafschopgebied te komen. Ze zijn echter wel dodelijk effectief en staan verdedigend goed 
hun mannetje met als gevolg dat de punten meegaan naar Beckum. 



Volgend weekend wordt er niet gespeeld i.v.m. de carnaval. BSC Unisson 1 speelt 
aankomende donderdagavond om 20:00 uur een oefenwedstrijd bij en tegen De Lutte 1. Over 
twee weken komt Hector 1 op bezoek in Boekelo. Op zondag 18 februari wordt er om 14:00 
uur afgetrapt en u bent natuurlijk allen weer van harte welkom! 

 

En dan de pupil van de week Damiyan Joldersma. Ook hij heeft helaas een nederlaag niet 
weten te voorkomen, maar ondanks dit en de ijskoude wind, toch een leuke middag gehad zo 
werd ons verzekerd. Aan het eind kreeg hij de fraaie, door alle spelers van het eerste team 
gesigneerde, bal mee naar huis. 

Een sfeerimpressie: 

      

      

	


