19-11-16 BSC Unisson pakt drie punten in stormachtig Hengelo
Afgelopen zondag mochten de mannen van BSC Unisson 2 aantreden op het prachtige complex van
Tubantia om de krachten te meten met het vierde elftal van laatst genoemde club. Een potje dat
gewonnen moest worden om aansluiting te houden met de (sub)-top. Dit gezien het feit dat de
topper tegen SC Enschede met 0-2 verloren ging en er de week daarop tegen een zepert (6-2) aan
werd gelopen bij Vogido. Gelukkig werd de wedstrijd van de vorige week wel eenvoudig in een 5-0
winst omgezet tegen een niet geheel compleet Barbaros.
Brian Pieper verving de zieke Sevrien Ferrée. De verdediging werd gevormd door Toby Kamp ©, Tim
de Veen, Daan Wiggers en Jonathan Schipper. Het middenveld bestond uit door Egbert Roossink,
Jasper Tiemens en Lennart Weber. De dreiging voorin moest komen van Lennart Schoonheden, Nick
Spel en Nick Rademaker. Nick ten Cate, Brian Goris, Maarten Dijkslag en Peter Teussink namen plaats
op de bank. Een sterke selectie om de strijd aan te gaan met een naar verluid heel behoorlijk elftal uit
Hengelo.
Nadat de scheidsrechter de overige elftallen van thee had voorzien, klonk iets later dan gepland het
eerste fluitsignaal van de herfstachtige ochtend. BSC Unisson begint goed aan de wedstrijd en de
eerste twee kansen zijn voor de Boekeloërs. Nick Spel en Lennart Weber weten echter niet te scoren.
Vervolgens komt Tubantia er gevaarlijk uit in de counter, gelukkig houdt Brian in de 1-tegen-1 situatie
zijn goal schoon. Hierop volgen er legio kansen voor BSC Unisson. Zo mist Nick Rademaker oog in oog
met de keeper, weet Lennart Schoonheden niet te scoren na een onbedoeld overstapje van Nick Spel,
en missen Nick Spel en Egbert Roossink beide nog een goede kans. Een oude voetbalwet bleek ook in
Hengelo van toepassing te zijn. De verdediging uit Boekelo staat te schutteren en het buitenkansje
wordt direct benut door Tubantia: 1-0. Het tweede stelt echter snel orde op zaken. Binnen een
minuut weet Egbert Roossink op aangeven van Daan Wiggers het net te vinden zodat de stand in
evenwicht is als beide teams aan de thee gaan.
In de tweede helft staat de klok op de 52 e minuut als Nick Spel BSC Unisson op fantastische wijze op
voorsprong zet. Met erg weinig ruimte weet hij toch de bal in bezit te houden en van buiten de
zestien meter gaat de bal in de hoek van de goal. Acht minuten laten komt Nick Rademaker door over
de rechterflank en weet hij Egbert Roossink te bereiken. Deze laat zijn tor-instinct spreken en werkt
de bal achter het standbeen langs tegen het net: 1-3. Na deze goal beginnen de Boekeloërs slordiger
te spelen weet Tubantia meer gevaar te stichten. Dit leidt in de 66 e minuut tot de aansluitingstreffer.
Wakker geschrokken doen de mannen er weer een tandje bij. Met nog een kwartier te spelen
bekroont Lennart Weber zijn uitstekende wedstrijd met een doelpunt. Nick Spel geeft de bal af en hij
jaagt de bal vanaf de linkerkant diagonaal in de bovenhoek van de goal: 2-4, tevens de eindstand. Dit
overigens mede doordat de verder prima fluitende leidsman alsnog besluit voor een overtreding van
Tubantia te fluiten als Egbert Roossink al opdoemt voor de vijandelijke keeper. Na het laatste
fluitsignaal laat deze zelfde leidsman nog wel weten erg content te zijn met de prettige en sportieve
wedstrijd, mag ook eens gezegd worden!
Met de drie punten op zak kan de warme kantine van De Zweede opgezocht worden. Op dit moment
wordt de derde plek ingenomen in de reserve vierde klasse. Volgende week wacht het tweede elftal
van UDI als tegenstander. Wederom een belangrijke pot, gezien het feit dat UDI 3 punten minder
heeft maar ook nog twee wedstrijden meer tegoed heeft.

