
BSC Unisson 1 heeft 1ste doelstelling binnen na ruime winst op Vosta 

10-04-16 BSC Unisson 1 – Vosta 1, eindstand 6-0 (3-0) 

Op een zonovergoten Sportpark De Zweede stond zondagmiddag de wedstrijd tegen 
het Enschedese Vosta op het programma. Wij hadden nog iets goed te maken tegen 
Vosta, aangezien de heenwedstrijd in november vorig jaat geëindigd was in 1-1. 
Overigens de laatste keer dat er puntenverlies werd geleden. 

BSC Unisson begon geconcentreerd en kreeg in de eerste vijf minuten gelijk twee 
mogelijkheden om op 1-0 te komen. De keeper van Vosta, die een uitstekende 
wedstrijd keepte, pakt de ballen bekwaam. Het was Pim Ratering die na een prima 
aktie de bal voor het doel gaf waardoor Egbert de bal er simpel in kon lopen, de 
bevrijdende 1-0. BSC Unisson bleef de bovenliggende ploeg, maar moest wachten tot 
de 44e minuut om de 2-0 te maken. Het was wederom Egbert Roossink die oog in oog 
met de keeper van Vosta kwam, passeerde de keeper goed en schoot de 2-0 binnen. 
Gelijk na de aftrap was het alweer raak, Pim Ratering pikte zijn doelpuntje mee op 
aangeven van Martijn Brinkman, 3-0 en een prima uitgangssituatie voor de tweede 
helft. 

Frank Mosman werd in de rust vervangen door jeugdspeler Huub Hassink. 

In de 55e minuut was het opnieuw Egbert Roossink die met het hoofd scoorde op 
aangeven van Pim Ratering. Martijn Brinkman zag zijn harde werken beloond in de 
60e minuut, wederom op aangeven van Pim Ratering kon hij de 5-0 scoren. De koek 
was nog niet op voor Egbert Roossink, Jeugdspeler Huub Hassink gaf de bal op maat 
en Egbert kon zijn 4e van de middag maken. Een comfortabele 6-0 overwinning die 
gezien de kansen nog hoger had moeten zijn. 

Door het gelijke spel van Aramea tegen Sportlust Glanerbrug zijn we verzekerd van 
nacompetitie en is de 1e doelstelling binnen. Ook blijven we nog in de race voor het 
kampioenschap, hopend op een foutje van Losser zitten we op dit moment in de 
wachtkamer. 

En dan het verhaal van onze eennalaatste pupil van de week van het 
seizoen 2016/2016, Jesse van der Vecht, spits van BSC Unisson F2. 
Volgens zijn moeder heeft hij genoten deze middag en dat is ook 
duidelijk op de foto links te zien. 

Jesse werd deze middag als gewoonlijk weer keurig opgevangen, 
begeleid en verwent door onze vrijwilligsters en ook hij mocht de 
inmiddels befaamde gesigneerde bal na afloop mee naar huis nemen. 

Volgende week zondag spelen wij de lastige uitwedstrijd tegen 
Sportlust Glanerbrug, aanvang 14.30 uur. Ook dan hopen we op massale steun van 
onze supporters. 
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