
BSC Unisson JO15-1 bekert verder na 0-8 winst bij SC Enschede JO15-2 

03-09-16 SC Enschede JO15-2 – BSC Unisson JO15-1G, eindstand 0-8 (0-6) 

Doordat de eerste twee bekerwedstrijden werden gewonnen had BSC Unisson JO15-1 

afgelopen zaterdag aan een gelijkspel genoeg om een ronde verder te gaan in de beker. 

Normaal gesproken zien we de beker als een mooie voorbereiding waar we in de drie 

bekerwedstrijden wedstrijdritme kunnen op doen en op elkaar ingespeeld kunnen raken. 

Nadat we de eerste tweede wedstrijden hadden gewonnen was er bij zowel de spelers als de 

begeleiding de wil om verder te bekeren. De enige informatie die wij hadden van Sportclub 

Enschede JO15-2 hadden was dat zij vier punten wisten te behalen uit de eerste twee 

bekerwedstrijden. 

Opstelling BSC Unisson JO15-1: 
1. Daan Weterholt, 15. Bente ter Stal, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 5. Merijn 

Snippert, 6. Aukje Bentvelsen, 10. Marten Schartman, 12. Pelle Wermer, 7. Bram Klein 

Poelhuis, 9. Sven Oude Groen en 11. Mats Klein Poelhuis 

Wissels: 2. Julian Voogsgeerd en 8. Florian Busscher 

Vanaf de eerste minuut is het BSC Unisson JO15-1 die de aanval zoekt en Sportclub 

Enschede onder druk zet. In balbezit wordt er goed over de grond gecombineerd en de eerste 

kansen zijn al snel te noteren. Binnen de tien minuten staat BSC Unisson op voorsprong als 

Pelle met een mooie steekpasses Mats in scoringspositie brengt op de 16 meter. Met een 

geplaatst schot in de lange hoek zet Mats de 0-1 op het scorebord. Na de 1-0 gaat BSC 

Unisson gelijk op zoek naar de 0-3 en deze volgt snel. Marten komt over de linkerkant met 

een mooie solo door de verdediging heen en schuift de bal naar de tweede paal waar Sven 

goed komt inlopen. Er wordt geen gas terug genomen en Sportclub weet niet wat ze 

overkomt. Nog voor de rust wordt er meerdere keren doel getroffen. Eerst is het Aukje die de 

bal mee krijgt van Mats en met een mooie lob de derde Boekelose goal maakt. Enkele 

minuten later maakt Bram de 0-4 als hij een vrije bal van Joep bij de tweede paal in ontvangst 

mag nemen en in de lange hoek kan schuiven. De 0-5 komt ook van de voet van Bram. Sven 

draait goed weg bij zijn tegenstander en geeft de bal mee in de loop bij Bram en ook deze bal 

gaat in de lange hoek. Kort voor rust valt de 0-6 als Joep een vrije bal van 20 meter op doel 

schiet, maar de keeper de bal ziet keren. Pelle is er echter als eerste bij om de bal tegen de 

touwen te werken. Ruststand 0-6! 

In de rust worden in eerste instantie een aantal complimenten uitgedeeld. Er wordt als 

collectief druk gezet, we spelen de ballen over de grond, de omschakeling is goed en achterin 

voeren Merijn, Thijs en Bente hun taken voortreffelijk uit. Ze winnen ieder duel en spelen de 

ballen goed strak in bij de middenvelders en aanvallers. Onze doelman Daan Weterholt heeft 

weinig te doen en dit mede door zijn goede coaching. In de rust wordt wel benadrukt dat we 

niet gemakzuchtig moeten worden en we na een zeer goede eerste helft geen slappe tweede 

helft willen zien. Daarnaast wordt het houden van de 0 achterin ook als doelstelling gesteld. 

Julian en Florian komen in het veld voor Aukje en Marten. 

In de tweede helft is het BSC Unisson JO15-1 dat de betere ploeg blijft. De tegenstander heeft 

er echter wel een twaalfde man bijgekregen. De grensrechter (speler) is vervangen door de 

leider en deze beste man gebruikte zijn vlag iets vaker dan nodig. Gezien de stand besloot de 

scheidsrechter om met de grens mee te gaan en hierdoor werden twee doelpunten (2x Pelle) 



van ons afgekeurd en werden ons enkele goede scoringskansen ontnomen. Ook wij weten dat 

de buit al binnen is en hameren erop dat de jongens niet reageren. De 0-7 valt na 50 minuten 

voetballen dan alsnog. Een vrije trap op ruim 20 meter wordt door Mats op fantastische wijze 

in de bovenhoek gedraaid. Tien minuten later komt de 0-8 ook op het scorebord als Mats een 

bal klaarlegt voor Marten. Marten kan vanaf een meter of tien de bal eenvoudig langs de 

keeper schuiven. Eindstand 0-8. 

We hebben vandaag als collectief erg goed gevoetbald en denken klaar te zijn voor de eerste 

competitiewedstrijd. Belangrijk is om deze week er op te blijven hameren dat we volgende 

week weer op 0-0 beginnen en weer voluit moeten gaan om een positief resultaat te 

halen. Volgende week zaterdag spelen we uit tegen Bon Boys JO15-2. In Haaksbergen wordt 

om 10:30 afgetrapt. 

Arjan Wissink 

 


