
03-12-16 BSC Unisson JO15-1G vergeet zichzelf te belonen en verliest met 1-0 van koploper

In deze mooie Sinterklaasweekend stond er voor BSC Unisson JO15-1G een uitwedstrijd 
tegen WVV'34 Hengevelde JO15-1 gepland. De voorbespreking was op donderdagavond al 
gedeeltelijk gedaan, want in gedichtvorm werd er verteld over prestaties die zijn geleverd tot
op heden en aansluitend kregen alle spelers en speelsters een chocoladeletter. Op 
zaterdagmorgen was de planning om even de kleedkamer in te gaan om het één en ander 
door te spreken om daarna af te reizen naar Hengevelde. De eerste tegenslagen waren er 
echter voor de voorbespreking alweer. Daan, vorige week ook al te laat, en Bram kwamen 
beiden te laat binnen. In de uitwedstrijd bij TVO JO15-1 hadden we Daan nog gespaard door 
hem gewoon te laten keepen, maar daar denkt hij blijkbaar misbruik van te kunnen maken. 
Sven Oude Groen was bereid bevonden om (eenmalig) zijn plek onder de lat in te nemen. 

Opstelling BSC Unisson JO15-1G:
1. Sven Oude Groen, 2. Julian Voogsgeerd, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 14. Bente 
ter Stal, 6. Aukje Bentvelsen, 10. Marten Schartman, 5. Merijn Snippert, 8. Florian Busscher, 
12. Pelle Wermer, 11. Mats Klein Poelhuis

Wissels: Daan Weterholt en 7. Bram Klein Poelhuis

Twee weken geleden hebben we de thuiswedstrijd tegen WVV'34 Hengevelde JO15-1 met 2-
6 verloren en toen hadden we een offensieve speelstijl gehanteerd. In die wedstrijd hebben 
we de koploper goed weerstand geboden, maar waren we niet opgewassen tegen de fysiek 
snelle buitenspelers van WVV'34 JO15-1. Vandaag hebben we daarom voor een 4-4-2 
opstelling gekozen om er op deze manier voor te zorgen dat de ruimtes klein bleven en de 
tegenstander moeite heeft om te blijven voetballen. Zelf beschikken we over enkele snelle 
spelers voorin en er wordt op deze manier meer ruimte achter de laatste linie van de 
tegenstander gecreëerd. Vanaf de eerste minuut is WVV'34 aan het zoeken. In balbezit weten
ze geen opening te vinden in de defensie van ons en wanneer wij de bal hebben weten veel 
WVV-spelers niet wie hun directe tegenstander is. In de 12de minuut komt WVV'34 JO15-1 
toch op voorsprong als de linksbuiten een gaatje in de defensie vindt om de snelle 
linksbuiten weg te sturen en deze maakt geen fout (1-0). Het is BSC Unisson JO15-1G die aan 
de hand werd genomen door Mats Klein Poelhuis. Eerst gaat hij zelf op de doelman af, maar 
ziet zijn punter voorlangs gaan. Daarna brengt hij Merijn en Florian in scoringspositie, maar 
zij wisten niet doeltreffend af te ronden. Kort voor rust nam Mats een cornerbal en plaatste 
deze precies op het hoofd van Thijs. Thijs deed eigenlijk alles goed, behalve dat hij de bal zo 
hard na beneden kopte dat deze na de stuiter over ging. Tussendoor wist WVV'34 nog één 
keer gevaarlijk te worden en te scoren, maar deze treffer ging vanwege buitenspel niet door. 
Hierdoor gaan we met een 1-0 achterstand de rust in.

In de rust komt Bram in de ploeg voor Merijn die net als vorige week weer last had van zijn 
lies. (In de wandelgangen konden zijn medespelers mij vertellen dat Merijn een vriendin 
heeft.) Pelle zakt een linie naar het middenveld, zodat Bram voorin kan gaan spelen. Het 
strijdplan werd verder niet aangepast, want vooraf werd al aangegeven dat we als we 
geduldig en compact blijven spelen dat we dan altijd een kans krijgen. In de eerste helft 
hebben we er zelfs vijf gehad, maar vergeten we ons zelf te belonen. Vertrouwen houden in 



een positief resultaat, compact blijven spelen en hetgeen wat je doet moet overtuigend 
gebeuren waren een paar punten die voorbij kwamen in de rust.

In de tweede helft gaat BSC Unisson JO15-1G vol goede moed het veld in en wordt in de 
omschakeling de eerste kans al weer gecreerd. Het is Pelle die met een mooie steekpass 
Bram wegstuurt. Bram trekt goed naar binnen toe, maar moet nog wel vanuit een lastige 
hoek schieten en ziet zijn schot in het zijnet belanden. WVV'34 moet het veelal van 
standaardsituaties hebben, maar kan gelegenheidskeeper niet in de moeilijkheden brengen. 
Het spel begint zich gedurende de tweede helft steeds meer op het middenveld af te spelen 
en de duels werden steeds feller en harden. Een kwartier voor tijd komt Daan in de ploeg 
voor Sven en dezelfde Sven mag daarna (even snel omkleden) de plek van Aukje innemen. 
BSC Unisson raapt alle restjes energie bij elkaar om er nog een slotoffensief uit te gooien, 
maar is niet in staat om de gastheren aan het wankelen te brengen. Eindstand 1-0.

Achteraf verdienen de spelers de complimenten voor de geleverde werklust, voetballende 
oplossingen, onderlinge coaching en het houden aan afspraken. Het enige wat er vandaag 
nog aan ontbrak was het afronden van de kansen om jezelf te belonen. Volgende week 
spelen we een uitwedstrijd tegen HSC'21 JO15-2. Spelers en begeleiding willen de eerste 
seizoenshelft, waar we met zijn allen meer van hadden verwacht, wel met een overwinning 
afsluiten en daar zullen we alles aan gaan doen. In Haaksbergen wordt om 13:00 afgetrapt. 
Tot zaterdag!

Arjan Wissink


