
Vanmiddag was het nog even een vraagteken of de wedstrijd door zou gaan. De snijdende 
oostenwind voelde erg koud aan (gevoelstemperatuur -15) en het was geen pretje om langs de 
lijn te staan. De scheidsrechter beslist uiteindelijk, dus "spelen nu wij er toch zijn". 

De mannen uit Boekelo begonnen goed, lieten zien dat er vandaag gewonnen moest worden. 
In de 14e minuut was het vanuit een vrije bal vanuit het middenveld van Michael de Vries die 
de bal op de vrijstaande Huub Hassink speelde. Huub legt de bal behendig voor het doel 
waardoor Martijn Brinkman de bal simpel langs de keeper kan tikken, 1-0. BSC Unisson bleef 
aandringen. Het was in de 23e minuut Pim Ratering die de bal op rechts ingespeeld krijgt, Pim 
komt goed naar binnen en schiet de bal lekker achter de keeper bij de 1e paal, 2-0. BSC 
Unisson blijft de bovenliggende partij en krijgt via Martijn Brinkman nog twee 
mogelijkheden om de score op te voeren. In de laatste minuten van de 1e helft krijgen de 
mannen van Aramea meer ruimte en komen daardoor ook wat meer aan voetballen toe, toch 
bleef het tot aan de rust 2-0. 

 

In de tweede helft begon BSC Unisson scherp, zette goed druk op de tegenstander. Het was 
Martijn Brinkman die de bal na een prima opgezette aanval af kon ronden en de 3-0 
aantekende. Nog geen minuut later was het Pim die de 4-0 maakte en hiermee zijn 50ste 
officiële doelpunt voor het eerste elftal scoorde. De laatste 25 minuten werd er niet meer 
gescoord en speelden de mannen van René Belt de wedstrijd simpel uit zonder in gevaar te 
komen. Een verdiende overwinning op de buurman Aramea. 

Volgende week gaan wij op bezoek bij Buurse, aanvang 14.00 uur. 

 



Pupil van de week was Emke Akkerman, speler van de JO9-
1G. Emke blijft, ondanks de bijzonder koude omstandigheden, 
altijd lachen getuige de foto links. Ze passeerde als eerste deze 
middag de keeper van Aramea (die daarna nog 4 gepasseerd 
zou worden) en werd uiteraard weer in de watten gelegd door 
BSC Unisson met een hapje en een drankje. 

Als eerste pupil van de week nam ze deze middag plaats in de 
kantine (en niet in de dug-out) vanwege de bijzonder gure en 
koude weersomstandigheden. We vermoeden dat veel meer 
mensen haar voorbeeld wel hadden willen volgen. Na de 
wedstrijd kreeg ze de inmiddels beroemde, door spelers van 
het eerste team, gesigneerde voetbal overhandigd door Arjan 
Wissink. 

    

	


