
07-05-17 Markelo 7 – BSC Unisson 4, eindstand 1-6 (0-4) 

Gisteren, zondag 7 mei, werd er door BSC Unisson 4 aangetreden tegen hekkensluiter / rode 

lantaarndrager Markelo 7. Om 09:15 werd er verzameld op De Zweede waarbij er nog 2 

spelers van het 3e werden 

geregeld (de 12e en 13e man) en om 09:30 ging het elftal op pad richting Markelo. Daar 

eenmaal aangekomen verscheen Ruud Waanders ten tonele, die een lange neven- 

en nichtendag achter de rug had en zelf concludeerde dat zijn lichamelijke toestand het 

niet toeliet om te gaan spelen. 

Opstelling 

Martin Sak 

Arjan Hadders, Mark Molendijk, Bart Gerritsen, Frank ten Cate 

Remco Kleine Wiecherink, Raymon Leusink, Thijs Rietman 

Benno ten Asbroek, Ruud Wissink, Frank Schoonheden. 

1e helft 

Om stipt 10:30 werd er afgetrapt voor de wedstrijd Markelo 7 – BSC Unisson op 

Sportpark Markelo. Het was BSC Unisson dat al snel de touwtjes in handen nam en de 

wedstrijd naar zich toe trok. Enkele kansrijke doelpogingen gingen er echter niet in, 

waaronder een kopbal 

van Mark Molendijk bij een cornerbal, alleen stond Thijs Rietman een doelpunt in de weg. 

Na ruim een kwartier spelen stond er dus nog altijd 0-0 op het scorebord. 

Tot dat de eerste vrije trap vlak buiten het zestienmetergebied zich aandiende, en 

Bart Gerritsen plaats nam achter de bal. Hij nam zijn traditionele lange aanloop en schoot de 

bal loepzuiver, bikkelhard en torenhoog over het vangnet, in één van de doeltjes halverwege 

het 

achterliggende trainingsveld. Benno had genoeg gezien, en zei tegen Bart dat hij de volgende 

vrije trap wel zou nemen. 

Enkele minuten later diende zich op dezelfde plek wederom een vrije trap aan, en dit 

keer ging Benno zoals gezegd achter de bal staan. Hij nam een aanloop en schoot de bal 

loepzuiver en bikkelhard over de keeper heen, strak onder de lat door, in de goal: 0-1. Bart 

kon zijn ogen niet geloven, en heeft in de rust met een rolmaat de lengte van de keeper en de 

hoogte van de goal nagemeten om uiteindelijk te kunnen concluderen dat de bal er 

inderdaad tussendoor kon. 

Benno had duidelijk de motor aan het draaien, en in de minuten daarna wist hij de 

linksback van Markelo helemaal dol te spelen. Via een actie bij de achterlijn kon hij 

het zestienmetergebied binnen dribbelen en een balletje breed leggen op spits Ruud, die de 

bal vervolgens koelbloedig binnen schoot: 0-2. Benno vond dat hij het met een goal en een 

assist wel redelijk goed had gedaan, en nam daarom vervolgens een beetje gas terug. 

De defensie van Markelo was ondertussen dol gedraaid en daarom niet meer helemaal 

alert. Bij een defensieve slordigheid wist Frank Schoonheden de bal te onderscheppen en 

bal rustig binnen te schieten: 0-3. 



Even later volgde er een terugspeelbal van de mid-mid van Markelo op zijn eigen 

keeper, alleen bleek dit geen terugspeelbal maar een assist op Frank te zijn, die wederom 

een cadeautje in z’n schoot kreeg geworpen: 0-4 en tevens de ruststand. 

2e helft 

In de rust werden Mark (voor Remy) en Thijs (voor Nieck) gewisseld. 

BSC Unisson ging verder waar het gebleven was, oftewel het éénrichtingsverkeer van de 

1e helft had zich in de rust 180 graden gedraaid. De eerste goal kwam uiteindelijk via een 

assist van wederom Benno, die na een fraaie actie de bal laag voorlangs gaf waardoor een 

Markelose verdediger de bal keurig bij de 1e paal in eigen doel binnen kon schieten: 0-5. 

Bij navraag bleek de reservebank (onder leiding van Stefan Olink) echter iets heel 

anders gezien te hebben. De assist van Benno kwam hoog voor, en deze leek even achter 

Nieck Exterkate langs te gaan, echter wist hij de bal met een sublieme omhaal strak in de 

kruising te werken: 0-5. 

Bart Gerritsen vond het vervolgens wel welletjes geweest, maar durfde geen wissel aan 

te vragen, dus na een klein opstootje met zijn tegenstander kon hij met een rode kaart op zak 

zijn welverdiende rust gaan nemen. 

Met 11 tegen 10 rook Markelo bloed, en het wist door middel van een buitenspelgoal terug te 

komen tot 1-5. Markelo was op jacht naar meer, maar daar stak Remco Kleine Wiecherink 

een stokje voor. Na een prachtige counter, wist de keeper zijn 1e schot nog te blokkeren, maar 

bij de 2e 

poging had hij de keeper eerst het bos in gestuurd, zodat hij vrij kon binnen schieten: 1-6. 

Een doelpuntrijke overwinning, en daarmee verzekerde BSC Unisson 4 zich van de 3e plaats. 

Volgende week staat de laatste wedstrijd tegen nummer 6, Twenthe 5 uit Goor, op 

het programma. Bij een overwinning, en tevens verlies van nummer 2 Lochem bij nummer 1 

Diepenheim, kan BSC Unisson 4 de 2e plaats nog veroveren. 

Om het eind van het seizoen alvast in feestelijk in te luiden, had Frank Schoonheden 

een barbecue bij hem thuis georganiseerd, waar het schijnbaar nog tot in de late uurtjes 

gezellig bleef. 

 


