
Topper in 5e klasse B tussen BSC Unisson en La Premiere onbeslist 

18-10-15 BSC Unisson 1 – La Premiere 1, eindstand 1-1 (1-1) 

Vanmiddag stond de topper  tussen BSC Unisson 1 en koploper La Première 1 uit Almelo op het 
programma. Beide ploegen hadden twee verliespunten en zijn samen met het eveneens nog 
ongeslagen Losser in de race voor de 1e periode. 

Beide ploegen begonnen fanatiek. Het was La Première dat de eerste kans kreeg, maar een schot van 
twintig meter werd vakkundig gepakt door Brian Pieper. In de 11e minuut was het Arjan Wissink die 
Lennart Schoonheden op maat bediende, waarna Lennart de bal goed inschoot en de 1-0 was een 
feit. Het was BSC Unisson dat vervolgens druk vooruit zette en een aantal kansen creëerde. De beste 
kans was voor Martijn die de bal snoeihard op de paal schoot. In de 45e minuut was het echter La 
Premiere speler Leur die de diepte in werd gestuurd, die vervolgens door een miscommunicatiebij 
BSC Unisson de bal behendig over Brian heen kon tikken. De 1-1 was tevens de ruststand. 

In de tweede helft lieten beide ploegen zien niet te willen verliezen, toch werd er over en weer de 
aanval gezocht wat een aantal goede mogelijkheden voor beide partijen opleverde. De beste kansen 
waren toch voor BSC Unisson, maar doordat zij niet meer wisten te scoren, bleef het spannend tot de 
laatste minuut. Na 90 minuten floot de goed leidende scheidsrechter Basut af. Beide ploegen waren 
tevreden met het punt. De strijd om de periode en de bovenste plaats blijft een nek-aan-nekrace 
tussen Losser, La Première en BSC Unisson, met FC Aramea op de loer. 

En dan was er uiteraard weer een pupil van de week. Deze week was Jasper Nijenhuis van de F4, 
onze jongste competitiespelende jeugd, aan de beurt. Jasper werd weer vakkundig begeleid door 
Daniëlle oude Groen en Rite Hinnen en ook hij mocht uiteraard weer alles van dichtbij beleven en 
bekijken, kreeg een patatje en wat te drinken en als aandenken de inmiddels fel begeerde bal met 
handtekeningen van alles BSC Unisson spelers. Helaas kwam de voorspelling van Jasper (4-0) niet uit, 
maar zijn middag zal er niet minder leuk en spannend om zijn geweest. 

    

Volgende week staat de inhaalwedstrijd uit tegen Udi op het programma, aanvang 14.30 uur op 
Sportpark Weeselerbrink Midden in Enschede. 
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