
BSC Unisson weet eindelijk weer eens een competitieduel te winnen 
 
Na een carnaval weekend zonder voetbal staat vanmiddag de wedstrijd tegen Hector uit Goor op  het 
programma. Na drie competitienederlagen op rij mocht er wel een keer weer gewonnen worden 
door de mannen uit Boekelo. Daar waar er in oefenduels wel werd gewonnen was dat in 
competitieverband minder succesvol. 
Hector, bezig aan een goede reeks, de laatste drie wedstrijden niet verloren, een lastige 
tegenstander dus voor BSC Unisson. Hector begon gehavend aan de strijd doordat het een aantal 
belangrijke spelers mist laat zien waar het voor gekomen is, een puntje. De ploeg uit Goor liet zich 
massaal inzakken en alleen de lange bal van de keeper van Hector bracht de bal op de helft van BSC 
Unisson. De verdediging van Hector stond goed gegroepeerd en was een lastig te nemen hindernis 
voor de mannen van Ren&#233; Belt. De ballen door de lucht waren altijd in het voordeel van de 
verdedigers van Hector. BSC Unisson werd toch een aantal keren gevaarlijk via de in de basis 
debuterende Julian Weber, helaas werd er door de ontstane kansen niet gescoord. 
In de rust werd er nogmaals op gewezen dat wij veel geduld moeten hebben en dat de kansen 
vanzelf komen. De kansen kwamen maar het doelpunt bleef uit mede door prima keeperswerk van 
Daniel Kolbe van Hector. In de 81e minuut werd het werken dan toch beloond, Pim Ratering kopt de 
bal vanaf 5 meter in de uiterste hoek en laat de keeper van Hector kansloos. De ban wasgebroken 
Hector moest uit de verdediging komen waardoor er ruimte ontstaat voor de spelers van BSC 
Unisson. Martijn Brinkman scoort uit een goede actie van Pim Ratering de verlossende 2-0 en 
uiteindelijk scoort de ingevallen Willem Hoitzing de derde van de middag, 3-0. Een overwinning die 
misschien wel hoger had moeten uitvallen. Toch was iedereen van de thuisclub tevreden met het 
behaalde resultaat. Eindelijk weer een overwinning. 
Volgende week speelt BSC Unison de uitwedstrijd bij Rood-Zwart, aanvang 14.00 uur. 
 


