Zondag 8 maart 2015
BSC Unisson 3 wint thuis met ruime cijfers van HSC ‘21 7 na dodelijk effectieve 2e
helft: 101 (21)
Deze zondag werd thuis aangetreden tegen HSC ‘21 7 uit Haaksbergen.
De uitwedstrijd op 26 oktober 2014 werd destijds met 14 gewonnen, dus na de ongelukkige
nederlaag van vorige week tegen Rood Zwart 4 was de doelstelling voor vandaag uiteraard
duidelijk: 3 punten, niet meer en niet minder.
Opstelling (442):
Jesse te Koppele (A1)
Frank Hegeman, Jochem Heeks, Ronald van Raalte en Johan Nijhuis
Niek Dekker, Arjan Meijeringh, Sjoerd van der Peet en Ron Schukkert
Maarten Wolffer op Veldmeijer en Tom de Haas
Wissels: Raymon Leusink en Bas Hassink (vlagger)
1e helft:
Om stipt 09:30 werd er op De Zweede afgetrapt voor de wedstrijd BSC Unisson 3  HSC ‘21 7
onder leiding van scheidsrechter Reinier Haak.
BSC Unisson begon gelijk scherp aan de wedstrijd en liet al snel merken dat het vandaag
enkel genoegen zou nemen met 3 punten.
De eerste kansen liet dus niet lang op zich wachten, maar telkens zat er nog een verdediger
net op tijd met een been tussen of lag de keeper nog net op tijd in de weg.
De eerste goal viel uiteindelijk na een klein kwartier spelen. Een voorzet van Niek aan de
rechterkant was iets te hard en kwam uiteindelijk bij Ron aan de linkerkant terecht die met
een kleine actie het zestienmetergebied binnen dribbelde en de bal aan Tom gaf. Zijn inzet
werd nog gepareerd, waarna Frank de bal aan Maarten gaf die op zijn beurt de bal in de in
het dak van de goal schoot. (10)
Een paar minuten later was het weer raak voor BSC Unisson.
Een voorzet vanaf de rechterkant van wederom Niek kwam bij Tom terecht, en wederom werd
zijn ingezet gepareerd, maar dit keer was het Frank die alert bleef en de bal in de rebound
binnenschoot (20).
In het laatste kwartier van de 1e helft werd BSC Unisson slordiger in balbezit en liet HSC ‘21
steeds meer in hun spel komen wat resulteerde in een aantal goede kansen.
Het tegendoelpunt hing in de lucht en deze viel uiteindelijk na een counter van HSC ‘21 na
cruciaal balverlies van Ron na een gestrande aanval van BSC Unisson.
HSC ‘21 speelde de overtalsituatie keurig uit, ondanks dat Jochem net een seconde te laat
kwam om de aanvaller die alleen op keeper Jesse afstormde af te kunnen stoppen. (21)
Na het rustsignaal bleek wissel Raymon nog niet helemaal wakker te zijn, want hij was niet
alleen de thee vergeten, maar had ook alle trainingspakken in de dugout laten liggen.

2e helft:
Er werd in de rust 1 wissel toegepast waarbij Ronald plaats maakte voor laatkomer Raymon.
BSC Unisson begon fanatiek aan de 2e helft, aangezien het in het laatste kwartier van de 1e
helft teveel verslapte en met een 21 voorsprong de overwinning nog niet veilig had gesteld.
Het duurde niet lang voordat de eerste treffer viel.
Een fout in de defensie van HSC ‘21 werd afgestraft door Maarten (31). Zijn treffer
betekende de start van het doelpuntenfestijn wat in de minuten daarna zou volgen.
Eerst was het spits Tom die na een assist van Arjan koelbloedig binnenschoot. (41)
Vervolgens maakte Maarten, op aangeven van Johan, zijn derde treffer van de wedstrijd.
(51).
Een paar minuten later was het Maarten die Niek met een subtiele pass vrij baan gaf richting
de keeper. Niek speelde de bal iets te hard voor zich uit, waardoor Niek en de keeper van
HSC beiden vol voor de bal gingen. Niek wist met zijn grote teen de bal net genoeg te raken
zodat deze richting de goal stuiterde. Het was Ron die de bal vervolgens vlak voor de lijn een
extra zetje gaf om de goal zodoende op zijn eigen conto te kunnen schrijven. (61)
Even later was het weer raak. Dit keer was het Johan die de confrontatie aan ging met de
keeper. Beiden gingen vol voor de bal en dit resulteerde in een flinke botsing, maar het was
Johan die als winnaar uit de strijd kwam en de bal over de doellijn werkte. (71)
BSC Unisson bleef druk zetten op de helft van HSC ‘21, waardoor de defensie van HSC
regelmatig cruciaal in de fout ging net zoals bij enkele voorgaande doelpunten.
Het volgende doelpunt kwam op naam van Frank te staan, nadat Niek de bal op de helft van
HSC had veroverd en een voorzet gaf op Frank die met een fraaie volley de bal
binnenschoot. (81)
Ook Niek pikte uiteindelijk zijn doelpuntje mee, en deed dat op zeer fraaie wijze. Hij draaide
weg bij zijn directe tegenstander en schoot vervolgens uit de draai de bal in het dak van de
goal. (91)
Op dat moment was het sponsor Roy Weterholt die vanuit de dugout riep dat hij graag een
10e doelpunt wou zien en daar een kratje bier als beloning tegenover zou stellen.
Dit liet Ron zich geen 2 keer vertellen, want bij zijn eerstvolgende actie stoomde hij alleen op
de keeper af en schoof de bal vervolgens uiterst beheerst langs de keeper in de goal. (101)
Uiteindelijk maakte scheidsrechter Reinier op tijd een einde aan deze wedstrijd die voor HSC
‘21 op een oorwassing uitdraaide.
101, deze uitslag bleek later deel uit te maken van het doelpuntenfestijn dat deze zondag op
De Zweede had plaatsgevonden, want naast het 3e hadden ook het 4e (102) en het
dameselftal (80) met ruime cijfers gewonnen.
Man of the Match:
Man of the Match was 12e man Patrick Barels die wegens een blessure niet in actie kon
komen, maar hij schonk deze titel aan spits Tom de Haas, want die had deze eer volgens
hem wel weer een keer hard nodig.

