
Losser 1 - BSC Unisson 1, eindstand 2-1  28-09-14 

Afgelopen zondag moest BSC Unisson 1 aantreden in Losser tegen de plaatselijke 

voetbalvereniging, jarenlang actief geweest op zondag 3 niveau, maar inmiddels afgezakt 

naar zondag 5. Voor BSCU zaak om eens drie punten mee naar te huis nemen wil men mee 

blijven strijden om de bovenste plaatsen. Michel, Frank, Jeffrey en Nick ontbraken om 

diverse redenen bij de wedstrijdselectie. Ruben en Martijn N. waren weer terug van 

blessures. 

 

En zo werd op een goed grasveld om 14:00 uur afgetrapt in Losser. Van te voren was de 

nadruk gelegd op de matige beginfases van de eerste wedstrijden. Zonder echt heel goed te 

beginnen stond BSCU wel binnen 3 minuten op 0-1. Ruben gaf een goede pass na een 

individuele actie vanaf rechts en Gerben schoot de bal diagonaal binnen. Een goede start 

van de wedstrijd, waarin BSCU dus eindelijk eens begint met een voorsprong. Daarna 

ontspon zich een wat saai restant van de eerste helft. Losser probeerde via diepe passes de 

spitsen te bereiken en BSCU loerde op de omschakeling. Echt gevaarlijk werden geen van 

beide ploegen. Remy was met een geweldig schot van afstand nog heel dicht bij de 0-2, 

maar deze werd even zo geweldig overgetikt. 

 

In de rust geen wissels bij BSCU. Losser probeerde meer druk te geven op de Boekelose 

defensie en zo'n 10 minuten na rust leidde de zoveelste diepe pass tot de gelijkmaker. BSCU 

ging steeds meer mee in dat speltype in plaats van georganiseerd te blijven spelen. 25 

minuten voor tijd viel dan ook de 2-1. Een voorzet werd van dichtbij goed binnen gekopt. 

BSCU probeerde nog wel aan te zetten en de gelijkmaker te forceren, maar behoudens 

enkele voorzetten werd de ploeg niet meer gevaarlijk. 

 

En zo verloor BSCU de derde wedstrijd van dit seizoen en zakt men naar de 11e plaats in 

Zondag 5B. 

 

Opstelling BSCU: 

Timon, Bart, Mark, Daan, Hendrik; Robert (65. Martijn B.), Arjan, Remy; Ruben, Gerben, 

Lennart 


