Zondag 30 november 2014
BSC Unisson 3 boekt ruime 0-9 (0-2) uitzege op Bon Boys 6
Op deze laatste (zon)dag van november moest BSC Unisson 3 in de 5e res. klasse aantreden
tegen hekkensluiter Bon Boys 6 dat tot dusver 4 punten had behaald uit 8 wedstrijden met een
doelsaldo van 8 voor en 26 tegen.De doelstelling was dan ook duidelijk, 3 punten, niet meer en
niet minder.
Opstelling (4-4-2):
G: Dennis Homeijer
V: Bas Hassink, Mike Weterholt, Patrick Barels en Johan Nijhuis
M: Arjan Meijeringh, Ronald van Raalte, Raymon Leusink en Ron Schukkert
A: Maarten Wolffer op Veldmeijer en Sjoerd van der Peet
Wissels: Tom de Haas, Frank Hegeman en Jochem Heeks
12e man: Niek Dekker en Michel van Gelder

1e helft:
BSC Unisson begon overtuigend aan de wedstrijd aangezien het de drie punten zo snel mogelijk
zeker wou stellen. In de eerste minuten werd het doel van Bon Boys onder vuur genomen door
o.a. Maarten en Sjoerd en het werd als snel duidelijk dat de eerste goal niet lang meer op zich
zou laten wachten. Die kwam uiteindelijk van het hoofd van Ronald van Raalte die een
afgemeten voorzet van Bas Hassink bij de lange hoek binnen kopte (0-1). Een aantal minuten
later was het Maarten die Raymon in positie stelde om uit te halen en zijn bal verdween ook
tussen de 3 palen (0-2).
BSC Unisson bleef aanvallen en was dichtbij de derde goal, alleen lag bij een inzet van Maarten
de doelman nog net op tijd in de weg. Daarna volgenden een paar mindere minuten. BSC
Unisson werd wat onnauwkeuriger in balbezit, waardoor het Bon Boys steeds meer gelegenheid
gaf om in de wedstrijd te komen. Dit resulteerde dan ook in enkele kansen voor Bon Boys, maar
gelukkig was keeper Dennis Homeijer enkele malen alert en hield met katachtige reflecties zijn
doel schoon.
Dan een opvallend voorval in de eerste helft: Tijdens de warming-up was reeds opgevallen dat er bij de rechter-zijlijn een flink gat
was gecreëerd door de jeugdkeepers in hun vijfmetergebied op het halve veld. Laatste man Patrick Barels maakte halverwege de
eerste helft een loopactie langs de zijlijn en was tijdens zijn dribbel dat gat compleet vergeten waardoor hij half struikelde en de
bal verloor die over de zijlijn rolde. De reservebank bestaande uit Tom, Frank en Jochem stonden met hun neus er bovenop en
konden hun slappe lach daarna even niet bedwingen.

En dan weer de wedstrijd. In de laatste minuten van de eerste helft herpakte BSC Unisson zich
en creëerde nog enkele kansen, maar helaas werd het niet beloond met een derde doelpunt.
2e helft:

In de kleedkamer werd al snel duidelijk gemaakt dat we in de 2e helft een tandje bij moesten
schakelen, want Bon Boys had in de 1e helft enkele redelijke kansen gekregen om een
aansluitingstreffer te maken, dus er moest snel een derde doelpunt gemaakt worden om de
angel uit de wedstrijd te halen. Er werden twee wissels toegepast, namelijk Tom voor Sjoerd en
Frank voor Arjan.
BSC Unisson knalde er dus vanaf de eerste minuut vol op en het tekende al snel voor de 0-3. Het
was Maarten die richting de keeper van Bon Boys dribbelde en hem eerst de bal vol in de buik
schoot om vervolgens in de rebound de bal tussen de palen te schieten (0-3). Niet veel later
tekende Bon Boys zelf voor het volgende doelpunt voor BSC Unisson. Dit keer was het Patrick
Barels die de defensie van Bon Boys zo nerveus maakte dat ze de bal in eigen goal schoten (0-4).
Dit eigen doelpunt van Bon Boys was het startsein om de score verder uit te breiden. Eerst
volgde een echte Schukkert-counter, die na een lange rush uiterst koelbloedig bleef en de keeper
kansloos liet (0-5). Kort daarna was het Maarten die Raymon met een subtiele pass vrij baan gaf
richting de goal. Veel weerstand van de keeper kreeg Raymon niet, aangezien de keeper al
vroegtijdig ging liggen waardoor het afronden een koud kunstje werd (0-6).
Nu zou je denken dat BSC Unisson met deze ruime voorsprong wel gaf terug zou nemen, maar
dat was niet het geval. Het was Maarten die een afgemeten cornerbal van Frank Hegeman fraai
bij de tweede paal binnen kopte (0-7). En het leed voor Bon Boys was met deze grote voorsprong
nog steeds niet geleden, aangezien spits Tom de Haas erop gebrand was om ook zijn doelpuntjes
mee te pikken deze wedstrijd. Met een subtiel geplaatst schot tekende hij eerst voor de 0-8 en en
even later stuurde hij een counter de uitgekomen keeper opnieuw het bos in door de bal fraai
over hem heen te schieten (0-9).
Met nog enkele minuten op de klok volgde er nog een publiekswissel, waarbij Johan Nijhuis met
groot applaus werd gewisseld voor Jochem Heeks. Met het laatste fluitsignaal verloste de
scheidsrechter Bon Boys uiteindelijk uit hun leiden, waardoor hun de 0-10 bespaard bleef.
Al met al een doelpuntrijke wedstrijd dat ervoor gezorgd heeft dat we naast 3 punten ook weer
een positief doelsaldo hebben waardoor we op basis van een beter doelsaldo Bentelo 3 en Hector
3 op de ranglijst zijn gepasseerd en nu weer op een keurige 4e plaats staan achter koplopers
Barbaros 1, GFC 3 en Rood Zwart 4.
Man-of-the-Match:
Als je ervoor zorgt dat de defensie als een huis staat en je weet de tegenstander ook nog eens de
stuipen op het lijf te jagen waardoor ze een eigen doelpunten maken, dan verdien je zonder
twijfel de titel “man-of-the-match”, dus vandaar dat Patrick Barels vandaag wederom met deze
titel aan de haal ging.

