Zondag 7 december 2014
BSC Unisson 3 boekt klinkende 5-1 (2-0) thuisoverwinning op Rood Zwart 5

Deze zondag werd thuis aangetreden tegen Rood Zwart 5 uit Delden waar tegen de
eerste wedstrijd van het seizoen uit met 2-2 gelijk werd gespeeld. Destijds hadden we al
het gevoel dat we 2 punten hadden laten liggen, maar dat wordt nu na 9 wedstrijden te
hebben gespeeld wel duidelijk op de ranglijst, namelijk de nummer 4 tegen de nummer
10. De doelstelling voor vandaag was dus duidelijk: 3 punten, niet meer en niet minder.
Opstelling (4-4-2):
D: Manuel Neuer (ook bekend als Dennis Homeijer)
A: Bas Hassink, Mike Weterholt, Patrick Barels en Frank Hegeman
M: Jochem Heeks, Raymon Leusink, Sjoerd van der Peet en Ron Schukkert
V: Maarten Wolffer op Veldmeijer en Tom de Haas
Wissels: Johan Nijhuis en Arjan Meijeringh
12e man: Ronald van Raalte (Coach Louis van Gaal) en Michel van Gelder (vlagger)

1e helft:
Om stipt 09:30 werd er op deze koude decemberdag op De Zweede afgetrapt voor de
thuiswedstrijd BSC Unisson 3 - Rood Zwart 5.
BSC Unisson 3 begon gretig aan de wedstrijd, wetende dat het met een snelle
voorsprong de wedstrijd naar haar hand kon zetten. De eerste kansen lieten dus niet
lang op zich wachten, aangezien de snelle vleugelspelers Jochem en Ron en de balvaste
spitsen Maarten en Tom een plaag waren voor de defensie van Rood Zwart. Helaas
werden de eerste goede kansen niet gelijk verzilverd, dus Rood Zwart werd een vroege
achterstand bespaard. Het was uiteindelijk Jochem die met zijn persoonlijke actie iets
aan deze 0-0 brilstand deed, aangezien hij na een mooie solo actie de vrijstaande spits
Tom een niet te missen kans gaf (0-1). Even later was het wederom raak, nadat Sjoerd
met een subtiele steekpass Speedy Ron vrij baan gaf richting de goal die op zijn beurt
deze kans koelbloedig afrondde (0-2).
Ook Rood Zwart deed van zich spreken en creëerde enkele gevaarlijke counters waarbij
keeper Dennis Homeijer als betrouwbare sluitpost genoodzaakt was om in actie te
komen. Nu zou je verwachten dat een keeper de ballen enkel vangt, wegstompt of
wegschiet, maar Dennis zorgt wat voor meer show, vandaar dat hij ook wel de bijnaam
Manuel Neuer heeft gekregen. Hij zet met zijn trukendoos menig aanvaller te kijk en hij
beperkt zich daarbij niet enkel tot zijn eigen zestienmetergebied, maar komt daar
regelmatig ook ver buiten. De acties van Dennis zijn op beeld vastgelegd, zie de volgende
video: Manuel Neuer is more than just a
goalkeeper: www.youtube.com/watch?v=i9BKB4ISrtw. BSC Unisson creeërde nog
enkele goede kansen, maar ging met een 2-0 voorsprong rusten.

2e helft:
BSC Unisson ging in de 2e helft vrolijk verder met het spel waar het de 1e helft mee
geëindigd was. Het was gretig op zoek naar de 3-0 om daarmee de wedstrijd definitief
op slot te gooien. Dit doelpunt viel uiteindelijk na een sublieme aanval van BSC Unisson.
Na een spaak gelopen counter via de rechterflank werd de bal teruggelegd op Sjoerd, die
met een bijzonder fraaie en tevens afgemeten voorzet Maarten bij de 2e paal bereikte,
maar die had helaas een te kleine dikke teen om de bal richting de goal te sturen,
waardoor de bal afketste naar de linker cornervlag waar de alerte Ron stond opgesteld
en via de achterlijn het zestienmetergebied binnen dribbelde en vervolgens een balletje
breed gaf op spits Tom die uiteindelijk uiterst koelbloedig afrondde (0-3). Enkele
minuten later was het wederom raak. Ron gaf met een subtiele steekpass Tom vrij baan
richting de goal en hij liet deze kans op zijn eerste hattrick niet liggen en rondde keurig
af (0-4).
Rood Zwart deed uiteindelijk iets terug en kwam na ongelukkig verdedigen van BSC
Unisson terug op een 4-1 achterstand. Even later deed judoka Patrick Barels zijn zwarte
band eer aan, door in eigen zestienmetergebied met een prachtige ippon de spits van
Rood Zwart neer te leggen. Ook zijn actie is op beeld
vastgelegd: www.youtube.com/watch?v=0pVchTZ3snQ. Scheidsrechter Reinier Haak
wuifde dit weg, waarschijnlijk omdat spits Tom daarvoor ook tweemaal werd neergelegd
in het zestienmetergebied van Rood Zwart. Uiteindelijk was het Speedy Ron die met zijn
solo actie voor de 5-1 eindstand in leidde. Ron, die wederom via de linkerflank richting
het zestienmetergebied binnen kwam stomen, werd door de keeper van Rood Zwart
neergehaald waardoor de bal op de stip ging. Het was aanvoerder Mike die achter de bal
ging staan om de bal vervolgens bijzonder fraai in de kruising te schieten (5-1).
Al met al een terechte overwinning en met deze 3 punten behoudt BSC Unisson de 4e
plaats in de competitie en nadert de top 3 omdat die allemaal puntenverlies hebben
geleden.
Man-of-the-Match:
Met zijn hattrick werd spits Tom de Haas uiteindelijk verkozen tot Man of the Match,
maar judoka Patrick Barels en keeper Dennis Neuer deden ook een goede gooi naar deze
titel.
Volgende wedstrijd:
De eerstvolgende wedstrijd wordt gespeeld op zondag 14 december waarbij BSC Unisson
3 een uitwedstrijd speelt tegen ATC’65 4 op Sportpark Slangenbeek in Hengelo.

