
BSC Unisson JO15-1G wint de thuiswedstrijd tegen Bentelo JO15-1 met 5-3 

  

Na wisselende resultaten de afgelopen weken moest BSC Unisson JO15-1G het afgelopen zaterdag 

opnemen tegen de leeftijdsgenoten uit Bentelo. Een half uur voordat we aanwezig moesten zijn 

kregen we nog een afmelding van Julian die zich niet lekker voelde. Gelukkig was BSC Unisson JO15-

2G vrij en was Niels Barels bereid om mee te spelen bij ons. 

 

Opstelling BSC Unisson JO15-1G: 

1.Daan Weterholt, 15. Bente ter Stal, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers, 5. Merijn Snippert, 6. 

Aukje Bentvelsen, 10. Marten Schartman, 9. Sven Oude Groen, 7. Bram Klein Poelhuis, 12. Pelle 

Wermer en 11. Mats Klein Poelhuis 

  

Wissels: 2. Niels Barels en 8. Florian Busscher 

  

BSC Unisson JO15-1G begon goed aan de wedstrijd en stond al binnen 2 minuten op voorsprong. 

Pelle draait op de middenlijn goed weg bij zijn tegenstander en speelt de bal bij Mats in de loop mee 

die een stuk sneller is dan zijn directe tegenstander. Oog in oog met de keeper maakt Mats 

vervolgens geen fout en zet de 1-0 al vroeg op het scorebord. BSC Unisson JO15-1G neemt geen gas 

druk en gaat gelijk op zoek naar de 2-0. Er zijn enkele mogelijkheden, maar door verkeerde keuzes te 

maken rondom de 16 meter van de tegenstander kunnen deze mogelijkheden niet gepromoveerd 

worden tot doelpunten. In de 8ste minuut valt dan toch de 2-0. Een verdediger van Bentelo maakt 

een onnodige overtreding in de 16 meter en scheidsrechter Reinier Haak kan niet anders dan de bal 

op de stip leggen. Marten Schartman gaat achter de bal staan en maakt geen fout. Vlak voor de rust 

wordt het ook nog 3-0 voor de ploeg van Arjan Wissink, Egbert Roossink en Jeroen Tieberink als Mats 

een vrije bal van ruim 20 meter over de muur heen draait. De keeper weet de inzet van Mats Klein 

Poelhuis nog te keren, maar is kansloos op de rebound van Marten Schartman. 

  

In de rust wordt Marten Schartman naar de kant gehaald, omdat hij aangeeft last van de kuit te 

hebben. Niels Barels komt hem vervangen. Daarnaast maakt Bente ter Stal plaats voor Florian 

Busscher. 

  

In de tweede helft verandert het speelbeeld toch wat. Bij BSC Unisson JO15-1G lijkt wat 

gemakzuchtig te worden en Bentelo JO15-1 gaat de duels wat harder in en komt zodoende op kracht 

en snelheid enkele keren in de buurt van het doel van Daan zonder echt gevaarlijk te worden. Echter 

weet Bentelo na 15 minuten spelen in de tweede helft toch de aansluitingstreffer te maken. Een 

cornerbal valt in de 5 meter en in een scrimmage wordt de bal door een Bentelo-speler over de 

doellijn getikt. Niet veel later is het Pelle Wermer die namens BSC Unisson JO15-1G die de marge 



weer naar drie brengt. Uit de kluts valt de bal op de 16 meter voor zijn voeten. Pelle bedenkt zich 

geen moment en ziet de bal in de kruising verdwijnen (4-1). Bentelo JO15-1 geeft de strijd echter nog 

niet op en maakt 8 minuten voor het eind van de wedstrijd de 4-2, maar als Mats Klein Poelhuis een 

minuut later een vrije bal binnenschiet is het geloof in een punt weg bij de Bentelose formatie. 

Eindstand 5-2. 

  

Volgende week zal BSC Unisson JO15-1G niet in actie komen vanwege de Military. Ook op 15 oktober 

wordt er niet gespeeld, omdat er veel jongens op vakantie zijn. De eerste volgende wedstrijd is op 

zaterdag 22 oktober. BSC Unisson JO15-1G speelt dan in de tweede ronde van de beker tegen Sparta 

Enschede JO15-2 voor een plek in de derde ronde. Bij winst is BSC Unisson JO15-1G een ronde verder 

en een nederlaag betekent uitschakeling in de beker. Alle support is welkom. 

  

Arjan Wissink 


