
28-01-18 Nederlaag BSC Unisson 1 bij koploper WVV ‘34 

Na drie oefenwedstrijden ter voorbereiding op het tweede deel van de competitie in de 4e 
klasse B, vanmiddag de eerste competitiewedstrijd van 2018 tegen koploper WVV uit 
Hengevelde. 

Het eerste half uur was WVV de bovenliggende partij en was de ploeg van Roy Workel veel 
fanatieker dan de mannen uit Boekelo. Elk duel werd gewonnen door WVV wat resulteerde in 
de 17e minuut in een 1-0 voorsprong voor WVV. Na een half uur spelen kreeg BSC Unisson 
wat meer grip op de wedstrijd maar echte kansen werden er niet gecreëerd. In de rust werd 
nog eens met elkaar besproken dat het zo niet verder kon en dat er uit een ander vaatje getapt 
moet worden om hier een positief resultaat te halen. 

In de 55e minuut was het toch WVV die de 2-0 scoorde, een diepe bal werd vanachter uit diep 
gespeeld op de geheel vrijstaande (buitenspel of niet daar was iedereen het niet over 
eens)  spits van WVV die wel raad wist met deze kans. BSC Unisson probeerde de aansluiting 
te forceren maar echt grote kansen leverde dit nog niet op. WVV scoorde uit buitenspelpositie 
de 3-0 en de scheidsrechter kon niet anders dan het doelpunt afkeuren. Direct uit de 
tegenaanval scoorde Martijn Brinkman de 2-1 door een verlengde kopbal van Pim bekwaam 
over de keeper van WVV te tikken. De mannen uit Boekelo werden sterker en dat resulteerde 
in twee grote mogelijkheden voor Pim om de 2-2 te scoren, de eerste kans werd over gekopt 
en bij de tweede kans stuitte Pim op de keeper van WVV.Uiteindelijk scoorde WVV de 3-1 
uit een counter wat tevens de eindstand was. 

Gezien de eerste helft een terechte overwinning van WVV, in de tweede helft had BSC 
Unisson wat meer verdiend. 

Zondag as speelt BSC Unisson thuis tegen TVO, aanvang 14.00 uur 

  

	


