
BSC Unisson 1 eindigt in debuutjaar in 4e klasse als 5e 

14-05-17 BSC Unisson 1 – TVO 1, eindstand 0-2 (0-0) 

De derby tussen de 2 noabers BSC Unisson en TVO uit Beckum had de 
competitieleider gepland op de allerlaatste, 26e speeldag van het seizoen 2016/2017. 
Daar waar BSC Unisson nog een zeer theoretische mini kans had op het behalen van 
de nacompetitie voor promotie, stond er voor TVO nog van alles op het spel. Winst 
betekende rechtstreekse handhaving, verlies nacompetitie voor degradatie en bij elk 
ander resultaat was men afhankelijk van de resultaten bij GFC en 't Centrum. 

Iets na 14.00 uur floot de scheidsrechter, onder het oog van 125 toeschouwers, voor 
het begin van de laatste 90 minuten van dit seizoen, maar eerst nadat Lex Dekker 
fraaie slalommend als pupil van de week zijn goal maakte op het doel van TVO. En 
dan de wedstrijd. 

De 1e helft is snel verteld. BSC Unisson geeft niets weg, probeert het wel, maar echte 
kansen dwingt het niet af. TVO wil wel maar kan niet, met een logische 0-0 als 
ruststand. Gezien de tussenstanden op de andere velden gloort er zowaar nog een 
beetje hoop voor BSC Unisson, maar zou TVO veroordeeld zijn tot nacompetitie. 

Uit BSC Unisson perspectief is de 2e helft ook snel verteld. BSC Unisson bleef beter 
voetballen, drong ook wat meer aan, maar tot 100% doelkansen leidde het niet. 
Inmiddels was het op de bank van TVO duidelijk dat 0-0 onvoldoende zou zijn. De 
Beckumers gooiden er nog een schepje bovenop, daar waar BSC Unisson 
onzorgvuldig bleef in de eindpassing. Een dubbelslag van Jorn Groothuis betekende 
voor TVO uiteindelijk een 0-2 overwinning en rechtstreeks klassebehoud. 

Ondanks de nederlaag, kan BSC Unisson terugkijken op een goed debuut seizoen in 
de 4e klasse, maar had men achteraf gezien ook zomaar hoger kunnen eindigen dan 
de 5e plaats nu. Desondanks een compliment voor onze jongens en de begeleiding. 
We zien vooruit naar het komende seizoen. 

En dan de laatste pupil van de week van het seizoen 2016/2017, Lex Dekker uit BSC 
Unisson JO9-3. Lex is zelf verdediger en het is misschien daarom dat hij de uitslag 
precies andersom had voorspeld. Lex liet zich deze middag lekker in de watten 
leggen, scoorde uiteraard zelf en kreeg aan het eind iets lekker en de door het 1e elftal 
gesigneerde bal. 
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