Zondag 5 oktober 2014
BSC Unisson 3 verovert de 2e plaats door overwinning op Hector 3 (12) 24
Deze zondag werd de 3e competitiewedstrijd gespeeld uit bij Hector 3 in Goor.
BSC Unisson 3 had tot dusver 4 punten behaald door een gelijkspel uit bij Rood Zwart 5 en een
overwinning thuis tegen Achilles ‘12 3 en zou zich bij een overwinning vandaag bij de top 3
voegen.
Om 08:00 werd er verzameld op De Zweede, maar om 08:10 was de razende reporter nog altijd
niet aanwezig. Een telefoontje van Niek & Maarten moest er aan te pas komen om hem wakker
te maken. Het 3e elftal blijkt echter over een zeer goede teamspirit te beschikken, want om 08:20
stond de limousine van Taxi Dekker reeds bij hem voor de deur om zodoende om 08:50 in Goor
te arriveren, waardoor er nog voldoende tijd over was (lees: 10 minuten) voor een
wedstrijdbespreking en een warmingup.
Opstelling (442):
G: Dennis Homeijer
V: Bas Hassink (Frank/45), Mike Weterholt, Raymon Leusink, Johan Nijhuis
M: Niek Dekker, Sjoerd van der Peet, Arjan Meijeringh, Ron Schukkert (Ronald/75)
A: Maarten Wolffer op Veldmeijer, Tom de Haas
Wissels: Frank Hegeman (vlagger) en Ronald van Raalte
1e helft:
Om stipt 09:00 werd er met een weke bal op een relatief lange grasmat afgetrapt op Sportpark
Het Doesgoor in Goor voor de wedstrijd Hector 3  BSC Unisson 3.
BSC Unisson opende gelijk de aanval en werd al snel gevaarlijk met kansen van Niek, Maarten
en Tom, maar telkens zat de keeper of een verdediger er nog tussen.
Ook Hector creëerde als snel de nodige kansen, dus het was wel duidelijk dat beide teams er zin
in hadden vandaag.
De eerste grote kans van de wedstrijd was voor BSC Unisson. Een voorzet vanaf rechts van
Raymon viel achter de defensie van Hector voor de voeten van Maarten, alleen hij moest de bal
nog voor de stuit schieten alleen dit mislukte helaas.
Even later kreeg Hector een cadeautje, aangezien laatste man Mike bij de opbouw uitgleed op
het gladde veld, waardoor de spits van Hector de bal kon veroveren. Keeper Dennis stond op dat
moment nog op randje zestienmetergebied, dus de spits twijfelde geen moment en schoot de
bal over Dennis heen, maar deze wist op zijn beurt de bal vakkundig naast de goal te kijken.

Het was BSC Unisson dat uiteindelijk als eerste tot scoren kwam, door een cadeautje van de
keeper van Hector die bal bij spits Tom de Haas in de voeten speelde. Tom wist zich hier wel
raad mee en schoot de bal uiterst koelbloedig binnen. (01)
Heel lang kon BSC Unisson niet van deze voorsprong genieten. De spits van Hector (die telkens
een meter achter de defensie van BSC Unisson liep) stond bij een aanval buitenspel, maar
mocht van de scheidsrechter (die overigens een prima wedstrijd floot) doorlopen en stuitte
daarbij nog wel keeper Dennis, maar schoot uiteindelijk in 2e instantie alsnog raak. (11)
BSC Unisson beleefde na deze gelijkmaker een aantal mindere minuten. Het graafde zich teveel
in op eigen helft en liet Hector te veel het spel maken, waardoor deze te vaak het doel van BSC
Unisson onder vuur kon nemen. Hector kreeg een zeer grote kans op de 21 bij een voorzet
vanaf rechts die op randje vijfmetergebied op goal werd geschoten, alleen pareerde keeper
Dennis deze inzet met een zeer knappe redding.
BSC Unisson werd door deze grote kans weer wakker geschut en begon het combinatiespel van
voor de 11 weer op te pakken.
Dit resulteerde dan ook al snel in een voorsprong, door een aanval vanaf rechts waarbij de
eerste inzet nog door de keeper van Hector gepareerd werd, maar in 2e instantie door Ron
Schukkert werd binnengeschoten. (12)
Deze 12 tussenstand was tevens de ruststand, maar de score had ook anders uit kunnen
vallen aangezien zowel BSC Unisson (o.a. 2 grote kopkansen van Tom) als Hector prima
mogelijkheden niet tot doelpunten wisten te verzilveren.

2e helft:
In de rust werd rechtsback Bas gewisseld voor Frank die op zijn positie bleef spelen.
BSC Unisson begon de eerste minuten van de 2e helft nog niet helemaal scherp, want het liet
Hector al vrij vroeg op gelijke hoogte komen door een voorzet vanaf rechts die keurig bij de 1e
paal werd binnengekopt. (22)
Deze gelijkmaker zorgde er wel voor dat iedereen weer bij de les was, aangezien BSC Unisson
vanaf dat moment weer kansen begon te creëren om opnieuw op voorsprong te kunnen komen.
Het antwoord op deze gelijkmaker volgde een paar minuten later. Na een hoop gefrutsel in het
zestienmetergebied van Hector was het Tom de Haas die de bal mee kon nemen en daarbij
werd neergehaald door een verdediger van Hector.
De spits van Hector (en tevens aanvoerder) kwam vervolgens verhaal halen bij de
scheidsrechter aangezien hij daarvoor al een overtreding van BSC Unisson zou hebben
geconstateerd. Na een woordenwisseling moest hij met een gele kaart voor 10 minuten het veld

verlaten. Laatste man Mike legde daarna de bal op de stip en schoot deze vervolgens uiterst
koelbloedig binnen. (23)
Hector ging gelijk op zoek naar de gelijkmaker en nam daarbij steeds meer risico. Bij een
cornerbal van Hector een paar minuten later bleven er maar 2 man achter, waardoor keeper
Dennis na zijn redding bij de cornerbal met een uitworp gelijk een counter van BSC Unisson in
kon leiden. In een overtalsituatie (2 tegen 4), was het Sjoerd die een gewaagde voorzet gaf op
Johan Nijhuis.
Johan, die heel graag zijn 10 minuten van vorige week wou compenseren met een doelpunt,
twijfelde eerst of hij de bal zou aannemen om vervolgens te schieten, maar besloot uiteindelijk
om met een verwoestende volley de bal op schitterende wijze in het dak van de goal te schieten.
(24)
In de laatste minuten van de 2e helft kreeg Hector uiteindelijk nog wel enkele kleine
mogelijkheden, maar de voorsprong van BSC Unisson kwam niet meer in gevaar.
Al met al een prima overwinning, waardoor BSC Unisson na 3 gespeelde wedstrijden met 7
punten op een keurige 2e plaats staat.
Man of the Match:
Ondanks dat hij vandaag niet gespeeld heeft, werd Patrick Barels voor de 3e keer op rij verkozen
tot man of the match wegens zijn steun en support als 12e man.
Doelpunt van de dag:
De bijzonder fraaie goal van Johan Nijhuis is verkozen tot doelpunt van de dag en komt tevens
alvast in aanmerking voor de goal van het voetbalseizoen 2014/2015.
Het seizoen duurt nog lang, maar Johan heeft de lat al wel zeer hoog gelegd.
Volgende wedstrijd:
Volgende week zondag 12 oktober wordt er niet gespeeld wegens de Military, vandaar dat de
eerstvolgende wedstrijd op zondag 19 oktober zal worden gespeeld.
Om 09:30 wordt er dan afgetrapt voor de thuiswedstrijd BSC Unisson 3  Rood Zwart 4.

