
Een wedstrijd waar van alles in zat maar helaas geen punten 
 
Vanmiddag eindelijk weer een wedstrijd onder normale weersomstandigheden. 
Een mooi vooruitzicht voor de wedstrijd tussen Buurse en BSC Unisson. De wedstrijd begon, Buurse 
mag aftrappen en deed dat op een, het leek wel een ingestudeerde manier. De bal werd teruggelegd 
en Bomkamp haalt uit en de bal verdwijnt na een afstand van rond de 50 meter achter de ver voor 
zijn doel staande Brian, iedereen was verbaasd maar de 1-0 was er wel. Vanaf het begin liepen de 
mannen uit Boekelo achter de feiten aan. De eerste helft leek het ook meer op praatshow dan op 
een voetbalwedstrijd. In de rust werd er een hartig woordje gesproken en dat leek effect te hebben 
op de Boekeloers. Binnen een minuut werd de gelijkmaker gemaakt, een prima voorzet van Michel 
ter Meer kwam uiteindelijk bij Huub Hassink terecht die de bal vanuit een moeilijk hoe strak 
inschoot, 1-1. 
Drie minuten later was het Buurse die een vrije trap op links mocht nemen. Het leek in eerste 
instantie een voorzet te worden maar de bal verdween hard in de korte hoek, 2-1. 
BSC Unisson was niet echt onder de indruk en bleef de aanval zoeken, drie minuten na de voorsprong 
van Buurse was het Pim die onderuit werd gehaald binnen de 16, strafschop. Michel ter Meer was de 
aangewezen persoon om de strafschop te nemen, helaas schoot hij de bal niet goed in en werd het 
een makkelijk prooi voor de keeper. Toch bleef BSC Unisson aanvallen, 5 minuten later was het weer 
Pim die grof onderuit werd gehaald binnen de 16 en daarbij een 100% scoringskans werd ontnomen. 
De scheidsrechter gaf een strafschop en slechts geel. Inmiddels was strafschopspecialist Egbert 
Roossink in het veld gekomen om de strafschop te nemen. Voor de wedstrijd gaf hij nog aan dat hij 
de laatste 29 strafschoppen en allemaal in had geschoten en dat de laatste strafschop die hij gemist 
had tegen de keeper van Buurse was. Helaas was het vandaag niet anders, Egbert schoot de bal wel 
redelijk in maar de keeper kon de bal tegenhouden met het puntje van zijn teen, zo bleef het 2-1. 
BSC Unisson had wel het betere van het spel en kreeg een paar mogelijkheden maar het was Buurse 
die het gevaarlijkst werden via de razendsnelle counters waar Bomkamp een belangrijke rol in 
speelde. Brian hield met een aantal knappe reddingen de stand op 2-1. BSC Unisson ging meer risico 
nemen door 1 op 1 te gaan spelen. Helaas leverde dit niet de gelijkmaker op. Integendeel uit een 
snelle counter kon de snelle Bomkamp op links doorkomen en de 3-1 maken, het leek er verdacht 
veel op dat Bomkamp buitenspel stond maar de goal werd toegekend. Een zure middag voor de 
mannen uit Boekelo, de bovenliggende partij, twee ongelukkige tegendoelpunten en twee 
strafschoppen die worden gemist. Er had meer ingezeten. Donderdagavond speelt de ploeg van René 
Belt een thuiswedstrijd tegen Markelo, aanvang 19.30 uur. De wedstrijd wordt vooruit gespeeld en 
stand gepland op zondag 01 april. 
 


