
BSC Unisson JO15-1G niet opgewassen tegen Holten JO15-1 

04-02-2017 BSC Unisson O15-1G – Holten O15-1, eindstand 1-5 (0-1) 

Op zaterdag 4 februari moest BSC Unisson JO15-1G in de kwartfinale van de beker 
aantreden tegen Holten JO15-1. BSC Unisson JO15-1G moest het stellen zonder 
Aukje, Bente (beide een turnwedstrijd) en Merijn (ziek). Om dit gemis op te vangen 
waren Slavik Radionova, Niels Barels en Guido Stemerdink uit de JO15-2 bij de 
selectie gehaald. 

 Opstelling BSC Unisson JO15-1G: 

1. Daan Weterholt, 2. Julian Voogsgeerd, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 5. Slavik 
Radionova, 9. Sven Oude Groen, 10. Marten Schartman, 8. Florian Busscher, 12. Pelle 
Wermer, 7. Bram Klein Poelhuis en 11. Mats Klein Poelhuis 

 Wissels: 6. Niels Barels en 14. Guido Stemerdink 

 We wisten van de tegenstander dat het een fysieke ploeg is (teamfoto) en dat ze meedoen 
voor de bovenste plaatsen in een andere tweede klasse. Bij de warming-up werd ook 
zichtbaar dat de opponent van vandaag over een aantal vaardige spelers beschikt. Toch was 
het BSC Unisson die als eerste gevaarlijk kon worden. Binnen twee minuten wisten de 
jongens van Egbert Roossink, Jeroen Tieberink en Arjan Wissink de eerst kansen te creeeren. 
Pelle kwam goed door aan de linkerkant en speelde Mats strak in die goed stond 
opengedraaid op de 16 meter. Mats speelt de bal verder door naar rechts waar Bram Klein 
Poelhuis geheel vrijstaat. Hij heeft echter te veel tijd nodig en ziet zijn schot geblokkeerd 
worden. Daarna is het de beurt aan Holten om een aantal spelden prikjes uit te delen. Een 
vrije bal gaat over het doel van Daan en een lage voorzet wordt van dichtbij overgeschoten. 
De grootste kans voor BSC Unisson JO15-1G is halverwege de eerste helft als Marten en 
Mats goed doorkomen over de linkerkant en Mats zijn broer (Bram) alleen voor de keeper 
zet, maar Bram ziet zijn inzet in het zijnet belanden. De lange centrale middenvelder, waar 
Florian de handen vol aan had, was nog niet in onze 16 meter geweest, maar besluit dit 10 
minuten voor rust toch maar te proberen. Bij de eerste solo schiet hij de bal voorlangs, maar 
bij de tweede keer weet hij de bal wel in de lange hoek doeltreffend af te ronden (0-1). In de 
resterende minuten tot aan de rust weten beide ploegen geen kansen meer te creëren.  

 In de rust komen Niels en Guido in de ploeg voor Sven en Julian. Daarnaast worden er een 
paar tactische aanpassingen gedaan om te proberen de tegenstander meer onder druk te 
zetten. Verder wordt er benadrukt dat een ieder in een positief resultaat moet blijven 
geloven. Gezien de kansenverhouding zijn we niet kansloos en ook met een gelijkspel is er 
een mogelijkheid om door te bekeren (penalty's). 

 In het begin van de tweede helft is het ook BSC Unisson dat meer op de helft van de 
tegenstander komt te voetballen. Verder dan een kopbal van Mats Klein Poelhuis, knap 
tussen twee lange mensen in, komt BSC Unisson JO15-1G niet. Uit het niets is het dan Holten 
JO15-1 dat de marge verdubbelt naar 0-2. Een counter wordt netjes afgerond en zodoende 



wordt het een lastige klus voor de Boekeloërs. Toch is het binnen vijf minuten weer een 
wedstrijd als Mats de bal goed meeneemt naar binnen en de bal beheerst in de 
linkeronderhoek schiet (1-2). Twee minuten later is het Pelle Wermer die de gelijkmaker op 
de schoen heeft als de laatste man een steekpasses verkeerd inschat en Pelle alleen richting 
het doel van de tegenstander kan. Helaas gaat zijn inzet voorlangs en kijken we nog steeds 
tegen een achterstand aan. Enkele minuten straft de spits van Holten een identieke situatie 
wel af als Joep Timmers balverlies lijdt op eigen helft en de spits oog in oog komt te staan 
met Daan (1-3). Niet veel later is het bijna weer een wedstrijd als Pelle weer alleen op de 
doelman af mag. Hij speelt de doelman beheerst voorbij, maar ziet zijn bal van de lijn 
afgehaald worden. Langzaam begint het vertrouwen in een positief resultaat af te nemen en 
de beslissing valt 8 minuten voor tijd als Holten JO15-1 de beslissende 1-4 binnenschiet. Dat 
het in de 72ste minuut dan ook nog 1-5 wordt is dan enkel en alleen voor de statistieken van 
belang. Domper in de slotfase was het uitvallen van Joep Timmers die kampt met een 
spierblessure. Na 73 minuten voetbal fluit de keurig fluitende Marcel Hinnen af. 

 Al met al kunnen we zeggen dat we van een beter voetballende ploeg hebben verloren, 
maar we het deze ploeg wel erg lastig hebben gemaakt. Met wat meer geluk in de afronding 
hadden we zelfs in de tweede helft nog kunnen verrassen, maar dat was ons niet gegund. 
Complimenten gaan uit naar de jongens die ons vandaag uit de brand hebben geholpen en 
alle drie de spelers hebben een verdienstelijke pot voetbal op de mat neergelegd. Vooral 
Slavink Radionova kreeg van alle aanwezigen de credits. Slavik wist bijna al zijn duels te 
winnen van de sterke rechtsbuiten van Holten JO15-1 en wist daarnaast nog meermaals in 
aanvallende zin een rol van betekenis te spelen.  

Rest mij Holten JO15-1 veel succes te wensen in de halve finale van de beker. 

Door het wegvallen van Haaksbergen en Buurse zijn wij volgend weekend (11-2) vrij. De 
wedstrijd van zaterdag 18 februari zal hoogstwaarschijnlijk op een ander moment worden 
gespeeld, omdat er een vijftal spelers/speelsters niet aanwezig kan zijn i.v.m. wintersport. 

 Groeten Arjan Wissink  

  

 


