
BSC Unisson bewijst zichzelf slechte dienst met forse nederlaag 

08-02-2015, eindstand 1-6 (1-2) 

BSC Unisson 1 beleefde in September een slechte seizoenstart, na een goede 
voorbereiding, maar herstelde zich door na de nederlaag uit In Losser 9 wedstrijden 
lang ongeslagen te blijven. De geschiedenis lijkt zich echter te herhalen, want ook nu 
kende BSC Unisson 1 een goede voorbereiding tijdens de winterstop, maar leverde de 
eerste competitiewedstrijd van 2015, uitgerekend weer tegen een Losser de grootste 
deceptie tot nu toe op. Het seizoen lijkt als een nachtkaars uit te gaan voor onze jongens 
na de zware 1-6 thuisnederlaag. 

Al binnen 30 seconden keken onze jongens tegen een achterstand aan, nadat een 
bekeken afstandschot achter goalie Jeffrey Nijhuis verdween. Gelukkig werden we wel 
wakker na deze goal en was het in het verdere verloop van de 1ste helft een gelijkopgaande 
pot. Na ruim 30 minuten voetbal was het Jordi die de 1ste de beste grote kans voor ons 
binnenschoot, 1-1. Enkele minuten later was het Gerben die alleen op de keeper afging 
maar deze niet wist te passeren. Enkele minuten later was het aan de andere kant wel 
raak en zo gingen we met een 1-2 achterstand de rust in. 

Na rust een golvend spelbeeld, waarbij er van beide kanten weinig tot niets werd 
gecreëerd. Na 10 minuten in de 2de helft kwam Losser via een perfecte kopbal op 1-3 
waarna de wedstrijd een gelopen zaak leek… en dat was het ook! In snel tempo liep 
Losser uit van 1-3 naar 1-5. Waarna 10 minuten voor tijd ook nog de knullige 1-6 viel. 

In de resterende minuten vond Losser het wel goed en wisten onze jongens nog legio 
kansen te creëren echter, maar werd er telkens in de afronding jammerlijk gefaald, 
waardoor de stand niet meer veranderde. 

Aankomend weekend hebben we vrij i.v.m. carnaval. Op 22 februari spelen we de 
uitwedstrijd tegen Fc Aramea. Vorig jaar zorgde een 8-3 overwinning op Aramea voor 
een einde aan de toen negatieve spiraal. Laten we hopen dat zich dit herhaalt. 


