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Afgelopen zondag speelde BSC Unisson 1 een wederom belangrijke wedstrijd op De Zweede tegen 
DTC '07 uit Tilligte/lattrop. Beide ploegen hadden dertien punten en alleen belang bij een 
overwinning om zo aansluiting te houden bij de grote middenmoot in klasse 5B zondag. BSC Unisson 
kon met een bijna geheel fitte selectie aantreden. Alleen centrumspits Gerben Prins ontbrak 
vanwege een blessure. 

Vanaf de eerste minuut waren de verhoudingen duidelijk. BSC Unisson probeerde voetballend de 
weg richting doel te vinden, terwijl DTC zich beperkte tot passes richting de balvaste spits om 
vervolgens aan te sluiten. BSC Unisson had dan ook een veldoverwicht en de beste mogelijkheden. 
Echter, de meeste waren kansen waren schoten van afstand die goed werden gepareerd door de 
doelman. Halverwege de eerste helft zag DTC nog een doelpunt terecht worden afgekeurd vanwege 
buitenspel. 

De rust leek dan ook met 0-0 te worden bereikt, maar toen was daar in de 45. minuut plotseling een 
individuele actie van Arjan Wissink, die Lennart Schoonheden een niet te missen kans voor open doel 
gaf. Lennart rondde doeltreffend af en daarmee had BSC Unisson op de valreep zijn verdiende 
voorsprong bij rust. 

BSC Unisson zette na rust meteen aan en DTC had steeds meer moeite om de groter wordende 
ruimtes te belopen. Binnen vijf minuten was de wedstrijd beslist en liep BSC Unisson eenvoudig uit 
naar 3-0 door doelpunten van Arjan, na een fraaie voorzet van Ruben Westerink en de eerste 
competitiegoal van Robert Roossink. 

Ondertussen werd Lennart vervangen door Pim Ratering, die in het resterende half uur nog even 
nadrukkelijk van zich liet horen. Eerst bediende hij Egbert Roossink op maat die hard de 4-0 kon 
inkoppen, om vervolgens zelf de 5-0 en 6-0 te laten aantekenen. 

Al met al een, ook in deze hoogte, zeer verdiende overwinning voor BSC Unisson dat met deze drie 
punten een aardige sprong maakt op de ranglijst en aansluiting houdt met de subtop. Volgende week 
gaat de ploeg op bezoek bij nummer 2 De Lutte. 

Opstelling BSC Unisson: 
Jeffrey; Bart, Daan, Mark, Frank (67. Martijn); Michel, Egbert, Robert (67. Remy); Ruben, Arjan, 
Lennart (56. Pim) 
  
  
Doelpunten: 
45. 1-0 Lennart Schoonheden 
46. 2-0 Arjan Wissink 
51.  3-0 Robert Roossink 
60. 4-0 Egbert Roossink 
72. 5-0 Pim Ratering 
85. 6-0 Pim Ratering 


