
05-11-16 BSC Unisson JO15-1G verliest onnodig van GFC JO15-1 

 

Zaterdag 5 november stond de wedstrijd tegen GFC JO15-1 op het programma. Bij BSC Unisson JO15-

1G waren er bij de aftrap 12 spelers aanwezig, omdat Aukje op dat moment nog onderweg was met 

de JO15-2Gd. De JO15-2Gd had te weinig spelers en Aukje was bereid om hen eerst uit de brand te 

helpen om vervolgens bij de JO15-1G op de bank plaats te nemen. Verder begon Pelle aan de kant, 

omdat hij deze week één keer heeft getraind. 

 

Opstelling BSC Unisson JO15-1G: 

1. Daan Weterholt, 2. Julian Voogsgeerd, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 14. Bente ter Stal, 

8. Florian Busscher, 10. Marten Schartman, 5. Merijn Snippert, 7. Bram Klein Poelhuis, 9. Sven Oude 

Groen en 11. Mats Klein Poelhuis 

 

Wissels: 6. Aukje Bentvelsen en 12. Pelle Wermer 

 

In de beginfase van de wedstrijd hebben de spelers van BSC Unisson JO15-1G veel ontzag voor de 

gasten uit Goor, omdat ze gemiddeld een kop groter waren. GFC was dan ook de ploeg die de regie in 

handen had, maar kwam continu niet verder dan de 16 meter van de Boekelose formatie, want er zat 

dan telkens wel weer een voet tussen. Ook uit de drie cornerballen die GFC JO15-1 kreeg wisten ze 

niet gevaarlijk te worden. In de 9de minuten komen we dan toch op achterstand als er bij een aanval 

over links niet goed wordt uitverdedigd en de bal in de lange hoek over Daan heen wordt gekruld (0-

1). Niet veel later wordt de snelle linksbuiten van GFC de diepte in gestuurd. Daan komt goed zijn 

goal uit en is eerder bij de bal, maar de buitenspeler vindt het blijkbaar nodig om Daan niet te 

ontwijken met als gevolg dat Daan een bloedneus oploopt. Na een behandeling van vijf minuten 

kunnen we verder en langzaam aan nemen wij de regie van GFC over. Toch is het GFC dat eerst 

nogmaals gevaarlijk wordt. Wederom is het een aanval over de linkerkant en ook deze doelpoging 

wordt naar de lange hoek geschoten, maar gelukkig bracht de lat redding. Na een half uur krijgen wij 

een goede mogelijkheid als Mats en Marten een goede combinatie opzetten aan de linkerkant. Mats 

kan de bal echter niet goed controleren, waardoor hij niet kan afdrukken. Wel kan hij de bal blokken 

waardoor de bal voor Sven neervalt. In plaats van de bal te controleren op de 16 meter besluit hij te 

schieten met zijn linkerbeen en raakt de bal totaal verkeerd, zodat de bal over de achterlijn hobbelt. 

Net voor rust krijgt GFC JO15-1 nog een mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar de centrale 

verdediger, die met een cornerbal was meegekomen, kopte vrij voor Daan voorlangs. 

 

In de rust komen Aukje en Pelle in het veld voor Sven en Julian en wordt er besloten om 3-4-3 te 

gaan spelen, zodat wij meer op de helft van de tegenstander komen te voetballen. Wel moet er 

rekening gehouden worden met het feit dat er achter onze 3-mans verdediging veel ruimte komt te 

liggen. Naast het inbrengen van de twee wissels worden er nog enkele omzettingen gedaan met de 



gedachte dat we op die manier meer gebruik kunnen maken van de zwakte van de tegenstander en 

de kwaliteiten kunnen tackelen.  

 

Opstelling BSc Unisson J15-1G tweede helft: 

1. Daan Weterholt 

8. Florian Busscher, 3. Thijs Bentvelsen en 14. Bente ter Stal 

6. Aukje Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 12. Pelle Wermer en 5. Merijn Snippert 

7. Bram Klein Poelhuis, 11. Mats Klein Poelhuis en 10. Marten Schartman 

 

 

Vanaf de eerste seconde in de tweede helft is BSC Unison JO15-1G de bovenliggende partij en na 19 

seconden staat de 1-1 al op het scorebord (deze treffer had natuurlijk niets met de omzetting te 

maken). Het is Bram die met een solo aan de rechterkant de achterlijn haalt om vervolgens zijn 

broertje (Mats Klein Poelhuis) op maat te bedienen die de bal onberispelijk binnenschiet. Vol 

zelfvertrouwen gingen we op zoek naar de 2-1 en kansen kregen we ook. Marten schoot recht op de 

doelman en Mats kon een voorzet van Bram net niet promoveren tot een doelpunt, Thijs komt een 

centimeter te kort om een cornerbal binnen te kunnen knikken, Mats ziet een vrije bal net over gaan 

en zo waren er nog een aantal mogelijkheden. Waar GFC JO15-1G de eerste helft de lakens 

uitdeelden was het de tweede helft de Boekelose formatie die heer en meester was. De gasten uit 

Goor kwamen er niet aan te pas, maar komen in de 60ste minuut toch weer op voorsprong als er op 

het middenveld niet adequaat genoeg wordt ingegrepen en de Goorse spits alleen op Daan wordt 

afgestuurd. Daan maakt zijn doel goed klein, maar de spits schiet de bal beheerst in de lange hoek (1-

2). BSC Unisson gaat vervolgens massaal op zoek naar de 2-2, maar deze komt er niet meer. 

Eindstand 1-2. 

 

In de eerste helft doet BSC Unisson JO15-1G zich zelf te kort en kijkt het met de rust tegen een 

verdiende achterstand aan. Op basis van de tweede helft was een gelijkspel zeker verdiend en 

wellicht hadden we ook wel de meeste aanspraak op de drie punten, maar het zijn de gasten uit 

Goor die de punten mee hebben genomen. Aankomende week hebben we tijd om te evalueren en 

ons voor te bereiden op de derby van volgende week zaterdag tegen Buurse JO15-1D. De wedstrijd 

wordt gespeeld op De Zweede en de aftrap is om 13:00. We hopen dat we net als bij de wedstrijd 

tegen GFC JO15-1 op jullie massale steun. 

 

Arjan Wissink 

 


