
01-04-17 BSC Unisson JO15-1G - Twenthe G O15-1, eindstand 0-7 (0-3) 

Na de uitwedstrijd van vorige week in en tegen Bentelo JO15-1, die eindigde in een 4-
5 overwinning, stond afgelopen zaterdag de thuiswedstrijd tegen nummer 2 Twenthe 
Goor JO15-1 op het programma. Door afwezigheid van Marten en Julian werd er een 
beroep gedaan op de O13-spelers Sem en Guus. 

Er werd gestart in de volgende opstelling: 

Keeper: Daan Weterholt Verdediging: Bente ter Stal, Joep Timmers©, Thijs 
Bentvelsen en Florian Busschers Middenveld: Sven Oude Groen, Merijn Snippert, 
Mats Klein Poelhuis en Aukje Bentvelsen Voorhoede: Pelle Wermer en Bram Klein 
Poelhuis 

Wissels: Guus van Aalst en Sem Weterholt 

De jongens en meiden uit Boekelo begonnen zeer voortvarend aan de wedstrijd. 
Binnen een minuut wist Pelle te profiteren van een onzorgvuldige pass in de opbouw. 
Op snelheid passeerde hij de laatste verdediger en ging alleen op de keeper af. Helaas 
was de keeper wel alert waardoor het schot niet werd gepromoveerd tot doelpunt. 
Enkele minuten later was het Bram die goed doorzette aan de rechterkant. Zijn schot 
was niet houdbaar voor de keeper, helaas belande de bal op de deklat en vloog 
vervolgens over de zijlijn. 

Na deze kansen begonnen de jongens uit Goor iets beter te voetballen en kregen ze 
wat meer grip op ons 4-mans sterk tellende middenveld. Onze verdedigers werden 
steeds meer op de proef gesteld en we wisten ons te weinig onder de druk uit te 
voetballen. Er werden een aantal kansen gecreëerd maar we wisten door enorm veel 
werklust te tonen echte grote kansen voor de jongens uit Goor te voorkomen. Net op 
het moment dat we zelf weer iets meer aan het voetballen waren was het 5 minuten 
voor rust raak. Een voorzet via de rechterkant werd door de midmid van de 
tegenstander op waarde geschat. Hij raakte de bal goed en keeper Daan was niet bij 
machte om een redding te verrichten. 0-1. 

Onze jongens waren duidelijk aangeslagen door deze tegengoal en dit resulteerde in 
een wanprestatie in de laatste minuten voor rust. Nog voor rust kregen we de 0-2 en 
0-3 tegen waardoor we met een ruime achterstand de rust in gingen. 

In de rust kwamen Guus en Sem in het veld voor Aukje en Sven en gingen we 4-3-3 
voetballen. Dit om iets meer stootkracht vooruit te kunnen uitoefenen. De 2de helft 
was nog niet begonnen of de 0-4 lag al in het net. Een prachtig afstandsschot van de 
opgekomen midmid belande op prachtige wijze in de rechterbovenhoek. 

Het was duidelijk dat Twenthe Goor technisch een maatje te groot voor ons was. Onze 
jongens moesten zich voornamelijk beperken tot het tegenhouden van de 
tegenstander. Helaas voor ons werden we in het resterende deel van de wedstrijd nog 
3x getrakteerd op een tegendoelpunt waardoor de einduitslag 0-7 werd. Een pijnlijke 
tegenstander tegen een zeer goed voetballende ploeg. We hebben in het eerste deel 



van de wedstrijd laten zien dat we in staat zijn om sterkere ploeg goed weerstand te 
bieden. Helaas hadden we niet het geluk dat we een voorsprong wisten te creëren. 
Gezien de uitslag was het echter een zeer terechte nederlaag. 

Volgende week spelen we de uitwedstrijd tegen de jongens uit het Gelderse Grol. Om 
13:00 zal er afgetrapt worden voor deze wedstrijd. 

Tekst: Egbert Roossink 

 


