Zondag 23 november 2014
BSC Unisson 3 verliest strandvoetbalwedstrijd op De Zweede met 13 van Bentelo 3
Op deze zondag werd er aangetreden tegen Bentelo 3, dat voor 2 weken terug de 4e plek
van ons had overgenomen op basis van een beter doelsaldo. Er stond dus zeker wat op het
spel vandaag.
Opstelling (352):
G: Dennis Homeijer
V: Frank Hegeman, Jochem Heeks en Johan Nijhuis
M: Niek Dekker, Arjan Meijeringh, Sjoerd van der Peet, Ronald van Raalte en Ron Schukkert
A: Maarten Wolffer op Veldmeijer en Tom de Haas
Wissels: Bas Hassink, Patrick Barels en Raymon Leusink en 12e man: Michel van Gelder
Teamfoto:
Vandaag was het dan zover, de teamfoto van het 3e elftal zou eindelijk gemaakt worden.
Aangezien alle herenelftallen reeds op de foto waren geweest, was het enkel nog het
wachten op de knappe mannen van BSC Unisson 3 die nog op de gevoelige plaat vastgelegd
moesten worden. Met een nagenoeg fitte selectie (enkel Mike Weterholt ontbrak), gestreken
voetbalshirts en gepoetste en glimmende schoenen werd de foto dan uiteindelijk gemaakt en
het resultaat mag er dan ook wezen (zie website).
1e helft:
Om stipt 09:30 werd er op deze zonnige novemberdag op een mooi strandvoetbalveld op
Sportpark De Zweede afgetrapt voor de wedstrijd BSC Unisson 3  Bentelo 3.
Terwijl de mannen in het veld zich door het mulle witte zand banjerden en hun uiterste best
deden om de bal fatsoenlijk rond te laten gaan, zaten Patrick en Raymon met het zand tussen
hun tenen uitgebreid in de dugout te genieten van een cocktail en de laagstaande zon in het
mooie Playa del Boekelo.
Beide ploegen deelden in de eerste minuten van de wedstrijd enkele speldenprikjes uit om de
tegenstander op de proef te stellen. BSC Unisson werd regelmatig gevaarlijk door enkele
snelle counters via de linker (Ron) en rechterflank (Niek). Deze counters leverden enkele
goede scoringskansen op, maar de Bentelose defensie zat er telkens op het laatste moment
nog tussen. Ook Bentelo liet van zich spreken door hun jonge spelers enkele malen diep te
sturen, waardoor de “oudere” Boekelose defensie regelmatig het gaspedaal vol moest
intrappen om deze jongens bij te kunnen houden.
Het was uiteindelijk Bentelo dat halverwege de eerste helft op voorsprong kwam. Een
ongelukkig weggewerkte bal leidde een counter van Bentelo in. De linkervleugelaanvaller van
Bentelo liep uiteindelijk langs de achterlijn richting de goal waar hij de vrijstaande

rechtervleugelaanvaller kon bedienen die de bal vervolgens eenvoudig kon binnenschieten
(01).
BSC Unisson liet zich niet kennen en ging gelijk op zoek naar de gelijkmaker. Nog geen
minuut na de 01 kreeg het een goede mogelijk op de 11, maar wederom lag de keeper in de
weg.
BSC Unisson bleef druk zetten en kreeg uiteindelijk loon na werken, nadat Tom de Haas de
gelijkmaker bij de eerste paal kon binnenschieten na een assist van Niek Dekker (11).
Ondanks dat BSC Unisson in de eerste helft goede mogelijkheden had gecreëerd om op
voorsprong te komen (o.a. kansen van Ron, Ronald, Johan, Tom, Maarten en Niek) bleef het
na 45 minuten bij een 11 tussenstand.
2e helft:
BSC Unisson begon fanatiek aan de 2e helft, door gelijk het initiatief in de wedstrijd over te
nemen en de Bentelose defensie onder druk te zetten, terwijl Bentelo gedisciplineerd bleef
verdedigen en daarbij op de counter bleef loeren. Net zoals de in de eerste helft was vaak de
eindpass niet nauwkeurig, werd er rakelings naast geschoten (o.a. vrije trappen van Sjoerd)
of zat er een been van Bentelo in de weg, waardoor het maar niet wou lukken om op
voorsprong te komen.
En zoals altijd treedt dan de wet “als je zelf niet scoort, dan valt het doelpunt aan de andere
kant” in werking, waardoor BSC Unisson halverwege de tweede helft wederom op
achterstand kwam.
Door een goede steekpass vanaf het middenveld kon de rechtervleugelaanvaller van Bentelo
vrij op keeper Dennis Homeijer aflopen om vervolgens de bal koelbloedig binnen de
doelpalen te schuiven (12).
BSC Unisson was duidelijk aangeslagen, want het liet Bentelo steeds gevaarlijker worden en
een 13 kon op deze wijze niet lang meer uitblijven. Deze viel uiteindelijk wat ongelukkig door
een glijpartij van Raymon, waardoor zijn directe tegenstander vrij baan had richting keeper
Dennis en ook hij liet dit cadeautje niet onbenut (13).
BSC Unisson startte nog een klein slotoffensief, maar Bentelo liet de voorsprong niet meer in
gevaar komen.
Al met al een zure nederlaag, want in deze gelijkopgaande wedstrijd had BSC Unisson
genoeg kansen gekregen om op voorsprong te komen, maar liet dit telkens na.
Door deze nederlaag zakken we naar een 6e positie aangezien Hector 3 ons door een
overwinning op Rood Zwart 5 op de ranglijst is gepasseerd.
Man of the Match:
In de kantine werd er nog lang gediscussieerd over de wedstrijd, alsmede de titel
manofthematch, die dit keer naar linksback Johan Nijhuis is gegaan.

Doordat Johan werd gewisseld kantelde de wedstrijd in het nadeel van BSC Unisson, dus
moge dat een les zijn voor de volgende wedstrijd.
Volgende wedstrijd
Zondag 30 november om 09:00 speelt BSC Unisson 3 uit tegen hekkensluiter Bon Boys 6.

