
BSC Unisson 1 wint van kampioen Losser 1 

01-05-16 BSC Unisson 1 - Losser 1, eindstand 2-1 (1-0) 

Vanmiddag de laatste thuiswedstrijd voor de competitie op de Zweede gespeeld tegen 
kampioen Losser. Er werd een erehaag door de spelers en begeleiding gevormd voor 
Losser ter ere van het behaalde kampioenschap. 

Vanaf de aftrap liet BSC Unisson zien dat het voor de volle winst ging. Na 1 minuut 
was het Michel Schipper die met een perfecte pass Pim Ratering vrij voor de keeper 
zette, Pim weet wel raad met deze kans en zet de 1-0 op het nieuwe mooie scorebord. 
De eerste helft bleef BSC Unisson de bovenliggende partij maar de stand bleef 1-0 tot 
aan de rust. 

    

Het was deze middag vooral de jeugd die in de schijnwerpers stonden met 
doelpuntenmaker Pim Ratering en debutant A1-speler Michel Tieberink (foto 
lb), spits Martijn Brinkman (foto rb) die ook nu weer menig duel uitvocht, terwijl 
verder ook A1-speler Huub Hassink (foto lo) zijn minuten weer kreeg. En dan was er 
nog het gloednieuwe scorebord, dat de volle 90 minuten meedeed. 
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In de tweede helft daalde het niveau van de wedstrijd. Het was Losser dat beter begon 
te voetballen en in de 59e minuut de gelijkmaker scoorde. Er werd volop gewisseld, 
de A1 spelers Huub Hassink en de debuterende Michel Tieberink maakten hun 
opwachting. In de 80e minuut was het Lennart die onderuit werd getikt binnen de 16 
meter, de scheidsrechter kon niet anders dan de bal op de stip leggen, Egbert 
Roossink, die wel de strafschoppen weet te benutten, schoot de bal goed in, 2-1 en 
tevens de eindstand. 

 

Ondanks dat er niets meer op het spel stond, werd er menig duel uitgevochten en 
gingen beide teams voor de volle winst. BSC Unisson bracht Losser de enige 
nederlaag toe. 

 

De eerste nederlaag van Losser is een feit. Volgende week de laatste 
competitiewedstrijd uit tegen SVV, nu nog gepland op zondagmiddag 14.30 uur, maar 
de wedstrijd kan verplaatst worden naar de zaterdagavond. Als dit gebeurd zal dit 
kenbaar worden gemaakt op de website. 

Klik hier voor het volledige fotoverslag van Bart Stokkers. 

Tekst Rene Belt; foto's: Bart Stokkers 
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