BSC Unisson 4 laat ATC '65 4 weer ontsnappen
06-03-16 BSC Unisson 4 - ATC '65 4, eindstand 3-4 (1-1)
Na 4 zondagen op rij zonder wedstrijd wegens carnaval, een baaldag en 2 afgelastingen, stond
vandaag de thuiswedstrijd tegen ATC'65 4 uit Hengelo op het programma. De uitwedstrijd werd
destijds met 3-1 (1-1) verloren. Razende reporter Tom de Haas was wel aanwezig als 12e man, maar
hij zou alleen bij een overwinning een wedstrijdverslag schrijven. Vandaar dit bescheiden verslag van
zijn assistent.
Het was weer even spannend, maar ondanks alle blessures en een afmelding in de vroege ochtend
verschenen er vanmorgen 12 spelers aan de start, waaronder de man met de tirolerhoed Memphis
Depay (Johan) die van zijn wintersportvakantie was teruggekeerd, Robert Zoetman (7e elftal) en
Arjan 2 (Thomas Moeke).
Opstelling (4-4-2):
Roy Poelman
Thomas Moeke, Enoch Visser, Sjoerd van der Peet en Johan Nijhuis
Ron Schukkert, Arjan Meijeringh, Ronald van Raalte en Raymon Leusink
Niek Dekker en Maarten Wolffer op Veldmeijer
Wissels: Robert Zoetman
12e man: Patrick Barels en Tom de Haas
Om stipt 09:30 uur werd er op De Zweede afgetrapt voor de wedstrijd BSC Unisson 4 - ATC'65 4
onder begeleiding van scheidsrechter Frank Hegeman. BSC Unisson kwam vanaf minuut 1 goed uit de
startblokken en nam gelijk het initiatief in de wedstrijd. Er werden de nodige kansen gecreëerd, en
een doelpunt kon daarom niet lang uitblijven. De 1-0 kwam uiteindelijk van Maarten, die een fraaie
voorzet van Johan binnen de palen kopte, na een vlotte combinatie die werd ingeleid door Ronald.
De 2-0 hing in de lucht, maar telkens werden de kansen niet benut of was de eindpass niet
nauwkeurig genoeg. En als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstander dat vaak wel, zoals ook
vandaag het geval was. Nog voor rust stond het 1-1 na een zeldzame kans van ATC'65, en dit was
een behoorlijke domper gezien het spel van de 1e helft.
In de 2e helft zat BSC Unisson in dezelfde 10 minuten durende winterslaap als tijdens de uitwedstrijd,
want ook vandaag mocht ATC'65 vlak na rust de 1-2 en 1-3 op het scorebord noteren. Toen na enige
tijd ook de 1-4 werd gemaakt, was BSC Unisson genoodzaakt om een slotoffensief te openen om
zodoende nog iets van de wedstrijd te maken. En met succes, want ATC'65 ging onder de druk
tweemaal defensief in de fout. Bij de 2-4 kreeg Arjan een terugspeelbal in de voeten gespeeld, die hij
d.m.v. een subtiele steekpass doorspeelde naar Ron die de bal vervolgens op zijn beurt uiterst
beheerst in de linkerhoek schoof.
Bij de 3-4 werd de linksback in de hoek vastgezet, waardoor Ron de bal kon veroveren en daarmee
het zestienmetergebied in kon dribbelen en de bal naar Maarten kon spelen.
Maarten werd echter ten val gebracht en de gegeven penalty werd vervolgens koelbloedig in de
linkerhoek geschoten door Robert.

Helaas bleef de gelijkmaker uit en stond BSC Unisson na 90 minuten spelen wederom met lege
handen.
Volgende week staat de uitwedstrijd tegen De Tukkers 4 uit Albergen op het programma.
De thuiswedstrijd werd destijds met 2-4 verloren na een 2-0 voorsprong bij rust.
Man of the Match: 12e man Patrick Barels

