Zondag 28 september 2014
BSC Unisson 3 behaalt als eerste herenelftal 3 competitiepunten op De Zweede.
Deze zondag werd de eerste thuiswedstrijd van BSC Unisson 3 gespeeld op de Zweede,
aangezien 2 eerdere thuiswedstrijden wegens de opening van De Zweede (1e) en een baaldag
van de tegenstander (2e) niet plaats konden vinden.
Opstelling (442):
G: Oswald Blikman
V: Frank Hegeman, Patrick Barels (Mike Weterholt), Bas Hassink, Johan Nijhuis
M: Niek Dekker (Frank Winkelhorst), Raymon Leusink, Arjan Meijeringh, Ron Schukkert,
A: Maarten Wolffer op Veldmeijer (Sjoerd van der Peet), Tom de Haas
1e helft:
Om stipt 09:30 werd er op De Zweede afgetrapt en daarmee was de 1e thuiswedstrijd van BSC
Unisson 3 een feit.
De 10 minuten van Johan Nijhuis:
Linksback Johan Nijhuis was duidelijk teleurgesteld dat er geen speciale sfeeractie (rook,
spandoek, vuurwerk etc.) was bij deze 1e thuiswedstrijd en hij had de gedachten de 1e paar
minuten daarom nog niet helemaal bij de wedstrijd.
Achilles ‘12 had afgetrapt en bouwde gelijk een aanval op via de rechterflank. Johan liet
gemakshalve de rechtsbuiten een voorzet geven en vertrouwde daarbij op het centrale
verdedigende duo Patrick & Bas die deze voorzet wel onschadelijk zouden maken.
Helaas was deze voorzet keurig op maat en de vrijstaande spits kon vrij inkoppen bij de 2e paal.
BSC Unisson stond na pak en beet 30 seconden spelen reeds met 01 achter.
Een paar minuten later was het weer raak voor Achilles.
Johan, die altijd voor de voetballende oplossing gaat, verloor helaas de bal rond de middenlijn
waaruit een counter van Achilles ontstond. Achilles voetbalde deze overtal situatie keurig uit en
maakte binnen 10 minuten de 02.
Comeback van BSC Unisson 3:
BSC Unisson was na deze vroege achterstand eindelijk wakker geschut en was gebrand om
deze achterstand zo snel mogelijk ongedaan te maken, want deze eerste thuiswedstrijd zou hoe
dan ook niet in een nederlaag mogen eindigen.
Het antwoord kwam een aantal minuten later. Een aanval via de linkerflank ging van de voet van
Ron, via Arjan en Raymon naar de Niek op de rechterflank.
Niek maakte vervolgens een typische Arjen Robben aanval door op randje zestienmetergebied
naar binnen te trekken, de man uit te spelen om vervolgens de bal met zijn magistrale linker bij
de 2e paal (lange hoek) binnen te schieten. (12)

Met deze vroege aansluitingstreffer kon de 22 niet lang meer uitblijven en deze viel dan ook nog
voor rust.
Een cornerbal van BSC Unisson belande bij Mike (in het veld gekomen voor Patrick) voor de
voeten, maar de keeper wist zijn inzet helaas nog te pareren, echter stond Frank goed opgesteld
om de bal alsnog binnen te schieten. (22)
BSC Unisson had met deze snelle comeback de schade van de eerste 10 minuten nog voor rust
ongedaan gemaakt en ging dus met een goed gevoel de kleedkamer in.

2e helft:
In de rust werd Maarten gewisseld voor Sjoerd, waardoor Raymon doorschoof naar de
spitspositie samen met Tom, zodat Sjoerd samen met Arjan het centrale hart op het middenveld
zou gaan vormen.
BSC Unisson, dat vastberaden was om de 3 punten thuis te houden, begon scherp aan de 2e
helft.
Aan het spel uit de 1e helft werd goed vervolg gegeven en dit resulteerde dan ook in een
voorsprong begin 2e helft.
Een voorzet vanaf de linkerflank werd uitstekend doorgekopt door spits Tom de Haas, die de bal
daarmee panklaar voor de voeten van Raymon legde die de bal vervolgens subtiel bij de 1e bal
kon binnenschieten. (32)
Enkele minuten later werd BSC Unisson weer dreigend via een aanval van wederom de
linkerflank. Linksback Johan, die na zijn 10 minuten in de eerste helft zijn normale niveau snel
herpakte, gaf een uitstekende pass langs de zijlijn op Raymon die daarmee vrij richting goal kon
lopen. Zijn inzet werd alleen recht op de keeper geschoten, terwijl hij achteraf beter de bal breed
had kunnen geven de meegelopen Tom de Haas.
Niet veel later was het gelukkig alsnog raak. De centrale verdediger (en tevens aanvoerder) van
Achilles liep te lang met de bal aan de voet, terwijl hij de bal terug had moeten spelen op zijn
keeper, waardoor Raymon de bal kon veroveren om vervolgens de bal wel breed te spelen op de
meegelopen Frank Winkelhorst (in het veld gekomen voor Niek) die daarme vrij kon
binnenschieten. (42)
BSC Unisson schakelde met deze 42 voorsprong een tandje terug om de wedstrijd
gedisciplineerd uit te spelen. Het gaf Achilles uiteindelijk nog wel de gelegenheid om bij een
cornerbal de 43 te maken, maar de voorsprong kwam niet meer in gevaar.
Al met al een verdiende overwinning voor BSC Unisson 3, dat met deze overwinning met 4
punten (1e wedstrijd een 22 gelijkspel bij Rood Zwart 5 uit) op de 5e plaats staat en bij een
overwinning aanstaande zondag (uit bij Hector 3) op een gedeelde 1e plaats terecht kan komen.

