
BSC Unisson 1 opent seizoen met gelijkspel in Losser 

06-09-15 Losser 1 – BSC Unisson 1, eindstand 2-2 (1-0) 

Zondag 6 september was het dan eindelijk zover, de 1e competitiewedstrijd van een 
nieuw seizoen. BSC Unisson kende een prima voorbereiding, maar Losser was een 
tegenstander die op voorhand favoriet was gezien het aantal nieuwe spelers die de 
club uit Losser zijn komen versterken. 

Na een minuut stilte wegens het overlijden van de secretaris van Losser, werd er even 
na 14.00 uur onder leiding van scheidsrechter Knaap afgetrapt. Beide ploegen 
probeerden voetballend in de buurt van het doel van de tegenstander te komen. Het 
was BSC Unisson die de eerste grote kans om te scoren kreeg. Martijn ontving de bal 
op 25 meter van het doel en zag dat het doel leeg was, hij lobde de bal over iedereen 
heen, helaas ook net over het doel. Gaandeweg de eerste helft kreeg Losser meer grip 
op de wedstrijd doordat BSC Unisson te veel ruimte weggaf. Het was door een 
ongelukkig balverlies van Daan Wiggers dat Niek Smudde van Losser kon profiteren, 
1-0. 

In de rust moesten we noodgedwongen 2 x wisselen, Martijn Nijhuis en Frank 
Mosman moesten er met blessures af en Yorick Spit en Robin Tieberink waren de 
vervangers. De 2e helft pikten de spelers van BSC Unisson het goed op. Er kwam meer 
druk op de verdediging van Losser en dit resulteerde na 60 minuten in een prima 
doelpunt van Pim Ratering die de keeper het nakijken gaf, 1-1. 

Het bleef gelijk op gaan en de ploegen waren aardig aan elkaar gewaagd. Het was 
Lennart Schoonheden die de bal vanuit een ingooi van Arjan Wissink strak over de 
grond inschoot en de keeper kansloos liet, 1-2. 

Tot aan de 97e minuut werd er niks meer weggegeven, toch was het de rechterspits 
van Losser die de bal voor kreeg waardoor Lossers's Ron Naafs in stelling werd 
gebracht om de 2-2 te maken. Beide ploegen waren niet tevreden en gingen op jacht 
naar de winst. De beste kans kreeg Arjan in de laatste (102e) minuut, hij schoot de bal 
vanaf de 16 meter in en de binnenkantpaal bracht redding voor Losser, eindstand 2-2. 
Gezien het spelbeeld een terechte uitslag. 

Volgende week komt SVV uit Enschede op bezoek op de Zweede, aanvang 14.00 uur 

Scoreverloop: 1-0 Niek Smudde, 1-1 Pim Ratering, 1-2 Lennart Schoonheden, 2-2 Ron 
Naafs 

 


