Wedstrijd: competitie
BSC Unisson H2 – TVO H2

Datum: 9 november 2014

Uitslag: 5-4, rust: 1-2
Verslag
Fenomeen Timon Ferree bezorgde BSC Unisson 2 feest in de kleedkamer. Met een heuse
hattrick in de tweede helft deed hij de wedstrijd tegen de buren uit Beckum kantelen.
Met precies dezelfde basisopstelling als de week ervoor begon de ploeg aan de match. De
eerste kleine mogelijkheden waren voor de thuisclub. Een fraaie solo van Sietze Nuyen stierf
in schoonheid op de achterlijn. Een slippertje van Tim de Veen bracht echter de spits van
TVO in balbezit. Met een mooie kap verschalkte hij de laatste man en zijn geplaatste schot
verdween in het net. Het werd zelfs 2-0 voor de bezoekers. De linksbuiten wist aan de
aandacht van de verdediging van de gastgever te ontsnappen en deponeerde bekwaam de bal
achter goed keepende doelman Brian Pieper.
De gasten lieten BSC Unisson opbouwen, maar zodra het middenveld werd aangespeeld zaten
ze er bovenop. De thuisploeg kwam hierdoor moeilijk in haar spel. Op het moment dat er een
linie werd overgeslagen kwamen er wat kansjes. Spits Timon Ferree schoot uit een moeilijke
hoek nog op de lat. Even later werd de Maarten “Needle” Muller netjes vrijgespeeld op de
rand van de zestien. Met een handig tikje passeerde hij de uitkomende keeper. De partij
kabbelde vervolgens tot de thee rustig heen en weer.
In de rust wees trainer-coach Han Dijks zijn mannen er op om de bal snel rond te spelen en
van daaruit met een lange bal de spitsen te zoeken. Met debutant Maarten Dijkslag in de ploeg
voor de geblesseerde aanvoerder Robin Tieberink, lukte dit in het eerste kwartier nog niet zo
goed. Bij een corner leek TVO de voorsprong te vergroten. De kopbal van spits was de
doellijn gepasseerd. Gelukkig voor de thuisclub kon de arbitrage niet waarnemen of dit
daadwerkelijk het geval was. Kort daarop was de derby schijnbaar wel beslist toen wederom
de linksbuiten geklungel in de defensie van de gastgever afstrafte (1-3).
Hierna maakte na een maand absentie (o.a. vakantie) Sevrien Ferree zijn rentree. Hij verving
de licht gekwetste Dennis Kok. Ook de bezoekers moesten direct hierna nood gedwongen een
vervanging toepassen. Tot opluchting van de gastgever verliet de plaaggeest van een
linksbuiten het veld.
De Boekeloërs gingen over op een tegen een achterin en gooiden alle remmen los. In een
hoog tempo werd de tegenstander plotseling overrompeld. In tien minuten tijd werd TVO
door Timon Ferree de das omgedaan. Drie keer stond hij aan het eind van prachtige aanvallen
opgezet door de ineens met pasjes strooiende Nick ten Cate (4-3).
Met een schoonheid van Frank Schoonheden leek de burenruzie beslecht. Van net voor de
middenlijn wilde hij Timon Ferree lanceren. Zijn zondagsschot verdween echter met de hulp
van de zestienjarige keeper van TVO in het dak van het doel. Vervolgens kreeg het thuisteam
legio mogelijkheden om de score te verhogen. Vermoeidheid voorkwam erger voor TVO.
Waarna de Beckumers even terug in de partij kwamen met weer een wel gemikte schuiver
vanaf links. BSC Unisson schakelde terug naar spelen met rugdekking en liet niks meer
aanbranden. Hierdoor kon de scheidsrechter Herman Dijks die het streekduel prima aanvoelde
keurig op tijd blazen voor het laatste fluitsignaal.
Desondanks kregen de mannen van het tweede een koude douche. Van de nood werd een
deugd gemaakt. Installateur Schoonheden zorgde er voor dat de boiler het weer ging doen en

tijdens het opwarmen werd er een wel verdiend pilsje gedronken. Het feestje werd laat in de
avond door de vaandeldragers afgesloten in huize Dijks.
Of de weg omhoog echt is gevonden moet komende zondag thuis blijken tegen de kampioen
van vorig seizoen Twenthe 3 uit Goor. Met maar zes doelpunten tegen in vijf wedstrijden lijkt
dit op voorhand een zware dobber te worden.
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Opstelling
Brian Pieper; Dennis Kok (Sevrien Ferree, 63’), Robin Tieberink (Maarten Dijkslag, 46’),
Tim de Veen, Yorick Spit; Brian Goris, Nick ten Cate, Sietze Nuyen (Toby Kamp, 83’);
Frank Schoonheden, Timon Ferree, Maarten Muller.
Top scorers
Timon Ferree
Maarten Muller
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Nick ten Cate
Tom Druppers
Jasper Tiemens (A1)
Stefan Olink (H4)
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