
BSC Unisson E1 op rand kampioenschap na winst in topduel tegen TVO E1 

TVO E1 - BSC Unisson E1, eindstand 4-5 (1-2) 

18-04-2015 

BSC Unisson haalde tot nu toe de volle winst uit de voorgaande 7 partijen, maar moest nog tegen de 
nummers 2 t/m 4. Afgelopen zaterdag was als eerste TVO E1, de nummer 2, in Beckum aan de beurt. 
En, om maar met de deur in huis te vallen, het gaat nog steeds goed met BSC Unisson E1,we zijn ook 
na zaterdag nog steeds zonder puntenverlies, maar het scheelde niet veel of we hadden de eerste 
punten verloren vandaag tegen. 

Tvo E1, dat als gezegd op de 2e plek stond, was er op gebrand om van ons te winnen, het was vanaf 
het begin een hele spannende wedstrijd met kansen aan beide kanten. BSC Unisson maakte zoals tot 
nu toe bijna alle wedstrijden de 1-0 en 2-0, maar de tegenstander kwam goed terug tot 2-1 door hun 
beste speler, die in de spits stond, en was regelmatig heel gevaarlijk voorin, hij was bijna niet te 
houden door onze verdedigers. 

We hadden nog een aantal kansen om de 3-1 te maken maar dit lukte ons jammer genoeg net niet, 
een beetje pech ( op de paal en lat) en zo bleef de ruststand 2-1 in het voordeel van ons. 

In de 2e helft was het zaak om het 3e doelpunt te maken en door te gaan naar 4-1 dan zouden we dit 
karwei ook klaren, maar het liep een beetje anders. We maakten inderdaad de 3-1, maar toen was de 
spits van TVO niet meer te houden door onze verdediging. Hij maakte 3-2,3-3 en 4-3 dus voor het 
eerst in deze competitie een achterstand. 

Bij een aantal spelers zag je de koppies naar beneden gaan. Maar op het juiste moment kregen we 
het toch weer met het hele team de  juiste spirit te pakken, Bart gooide er een solo uit, en maakte 5 
minuten voor tijd de 4-4, ik was daar al heel blij mee, de jongens verzamelden de laatste krachten en 
dachten wij willen hier ook winnen. Na goed samenspel werd de kleinste man op het veld gevonden. 
Sem werd vrijgespeeld voor de goal van TVO en legde heel beheerst en rustig de bal in de hoek. 

Al met al een hele leuke wedstrijd en erg spannend tot aan de laatste minuut. 

Op dit moment hebben we dus alle 8 wedstrijden gewonnen, en kunnen we op 2 mei in de laatste 
thuiswedstrijd tegen Tubanters E3 kampioen worden, met de steun van onze trouwe toeschouwers, 
het worden er steeds meer, ook de oma's en opa's leven mee met onze wedstrijden van hun 
kleinkinderen. 

We zullen ons uiterste best doen om de laatste 2 wedstrijden ook te winnen, en zo dus ongeslagen 
kampioen te worden, we gaan ervoor. 

Tekst: Jan Bijl, trainer/Coach BSC Unisson E1 

 


