Zondag 19 oktober 2014
BSC Unisson 3 geeft Open Huis en verliest met 06 (01) van Rood Zwart 4
Deze zondag werd de tweede thuiswedstrijd gespeeld tegen Rood Zwart 4 uit Delden.
Wegens de afwezigheid van keeper Dennis Homeijer (Oude Voertuigendag), centrale verdediger
Bas Hassink (Verenigde Staten) en spits Tom de Haas (blessure), werden Tom Gremmen (1e
elftal), Brian Goris (1e elftal) en Sietse Nuijen (2e elftal) bereid gevonden om het elftal te komen
versterken.
Opstelling (442):
G: Tom Gremmen
V: Frank Hegeman (Brian/55), Mike Weterholt, Raymon Leusink, Johan Nijhuis
M: Ronald van Raalte, Sjoerd van der Peet, Arjan Meijeringh, Ron Schukkert (Sietse/55)
A: Maarten Wolffer op Veldmeijer, Niek Dekker
Wissels: Sietse Nuijen, Brian Goris en Jochem Heeks (vlagger)
1e helft:
Om stipt 09:30 werd er op deze mooie zonnige oktoberdag op De Zweede afgetrapt voor de
wedstrijd BSC Unisson 3  Rood Zwart 4.
Beide teams hadden tot dusver 7 punten behaald, echter had Rood Zwart reeds 1 wedstrijd
meer gespeeld.
Zowel BSC Unisson als Rood Zwart begonnen daarom een beetje aftastend aan de wedstrijd,
wetende dat de winnaar de 2e plek in de competitie zou heroveren.
De eerste speldenprikjes kwamen van Rood Zwart, dat regelmatig de defensie van BSC Unisson
op de proef stelde, maar dat op zijn beurt weer goed weerstand boodt.
BSC Unisson was in de eerste helft vooral onnauwkeurig in balbezit. Passes kwamen niet aan,
aannames waren niet goed, en ook de relatief lange grasmat hielp niet bepaald mee bij het laten
rondgaan van de bal.
Naarmate de eerste helft vorderde kwam BSC Unisson wel beter in haar spel en boodt Rood
Zwart goed partij, alhoewel Rood Zwart wel het overwicht hield en de betere kansen wist af te
dwingen.
Een redelijke kans kwam bij een counter vanaf rechts, waarbij Raymon een pass voor de goal
gaf op Maarten, echter was het niet Maarten, maar de verdediger van Rood Zwart die de bal op
de (eigen) lat schoot.
Het was uiteindelijk Rood Zwart dat vlak voor rust (circa 2 minuten) iets aan de 00 brilstand
deed. Bij een aanval via de rechterflank kon een aanvaller van Rood Zwart het
zestienmetergebied binnenwandelen, om vervolgens de bal schuins terug te leggen op de
meegelopen spits, die op zijn beurt de bal bij de 2e paal binnenschoot (01).

2e helft:
BSC Unisson begon niet scherp aan de 2e helft en liet Rood Zwart al snel voor de 2e treffer van
de wedstrijd tekenen, waarbij een voorzet vanaf rechts door de linksbuiten goed werd
binnengekopt (02).
Ron Schukkert probeerde het team op te peppen, door iedereen eraan te herinneren dat we in de
thuiswedstrijd tegen Achilles ‘12 3 ook een achterstand van 02 hadden omgebogen in een 42
voorsprong. Helaas vielen de 4 doelpunten dit keer aan de verkeerde kant, want BSC Unisson
gaf in de daarop volgende minuten een Open Huis.
De rode loper werd uitgerold en Rood Zwart kon de één na de andere counter bekronen met een
doelpunt. Johan Nijhuis stond bij de ontvangst klaar met de koffie en de thee, Raymon, Mike en
Brian wezen verdwaalde aanvallers de weg naar de goal en keeper Tom Gremmen kon
uiteindelijk in zijn ééntje niet meer voorkomen dat de ballen voor de 03, 04, 05 en 06 binnen
een tijdsbestek van circa 20 minuten binnen de palen werden geschoten.
BSC Unisson probeerde met een slotoffensief nog een eretreffer af te dwingen, maar de
defensie van Rood Zwart gaf geen cadeautjes weg en weerde zich kranig. BSC Unisson kreeg
echter nog wel enkele goede mogelijkheden, maar vaak was de eindpass niet nauwkeurig
genoeg, werden ballen rakelings naast geschoten of lag de keeper van Rood Zwart nog net op
tijd in de weg.
Al met al dus een terechte nederlaag, maar de score had achteraf nooit zo hoog mogen oplopen.
Door deze nederlaag zakt BSC Unisson 3 terug naar de 5e plaats, maar gezien het nog altijd
een wedstrijd minder heeft gespeeld, kan het zich bij de eerstvolgende wedstrijd weer bij de top
3 scharen.
Volgende week speelt BSC Unisson 3 om 09:00 uit tegen HSC ‘21 7 in Haaksbergen.
Man of the Match:
Het wordt langzamerhand voorspelbaar, maar omdat alle veldspelers vandaag onder niveau
presteerden, werd Patrick Barels opnieuw verkozen tot man of the match aangezien hij een
foutloze wedstrijd heeft gespeeld als 12e man.
Doelpunt van de dag:
Er werd helaas niet gescoord vandaag, maar het feit dat Maarten Wolffer op Veldmeijer zijn
directe verdediger bijna voor hem liet scoren is een vermelding waardig.
Uitspraak van de dag:
Geblesseerde spits en supporter Tom de Haas:
Ik zal de kids nog eens meenemen. Hele middag gehuild en willen niet meer voetballen.

