
BSC Unisson 1 verslaat hekkensluiter SVV 1 met dubbele cijfers 

07-05-16 SVV 1 – BSC Unisson 1, eindstand 0-10 (0-5) 

BSC Unisson speelde al op zaterdagavond de laatste competitiewedsrijd tegen hekkensluiter SVV uit 
Enschede. De heenwedstrijd indertijd was al met 9-1 gewonnen. Ook nu was het vanaf het begin 
duidelijk dat BSC Unisson heer en meester was, de wedstrijd volledig bepaalde  en datgene deed dat 
verwacht werd, blijven voetballen en zoveel mogelijk doelpunten maken. 

Na een ruststand van 0-5 werd het uiteindelijk 0-10, in een wedstrijd die nergens meer om ging, 
behalve om de eer. 

Doelpuntenmakers: 
0-1  Egbert Roossink 
0-2  Martijn Brinkman 
0-3  Daan Wiggers 
0-4  Martijn Brinkman 
0-5  Martijn Brinkman 
Rust 
0-6  Pim Ratering 
0-7  Martijn Brinkman 
0-8  Ruben Westerink 
0-9  Egbert Roossink 
0-10 Pim Ratering 

Wanneer en tegen wie er voor de nacompetitie gespeeld moet worden is nog niet precies bekend. D
e eerste wedstrijd staat nu gepland op 22 mei aanvang 14.00 uur op sportpark de Zweede. De return 
is een week later. 

 

De statistieken van BSC Unisson seizoen 2015/2016: 

 BSC Unisson is als 2e geëindigd met 51 punten uit 20 wedstrijden (2 minder dan kampioen 
Losser) 

 Er werden maar liefst 84 doelpunten gemaakt en 28 tegendoelpunten geïncasseerd 
 Topscorer werd Pim Ratering met 20 treffers, gevolgd door Martijn Brinkman met 17, Lennart 

Schoonheden met 16 en Arjan Wissink met 14 
 Meeste aantal doelpunten in 1 wedstrijd Martijn Brinkman en Egbert Roossink (4) 
 Er werd 1 keer verloren (Aramea uit met 3-2), 3 x gelijk gespeeld (Vosta uit 1-1, Losser uit 2-2 

en La Pemiere thuis met 1-1) en maar liefst 16 keer gewonnen 
 BSC Unisson speelt nu 2 promotiewedstrijden om plek in de 4e klasse tegen P1 uit 5A op 22 mei 

en 29 mei; bij verlies volgt nog een herkansing in juni 


