
09-05-17 BSC Unisson O15-1G wint inhaalwedstrijd van TVO O15-1 (4-2) 

In verband met de meivakantie, waarin veel spelers op vakantie waren, werd de 
wedstrijd BSC Unisson JO15-1G - TVO JO15-1 op dinsdagavond gespeeld. De 
technische staf van BSC Unisson kon in deze wedstrijd nog steeds niet beschikken 
over de geblesseerde spelers Bente ter Stal, Marten Schartman, Julian Voogsgeerd en 
Jesse Hinnen, maar kon gelukkig aanvoerder Joep Timmers wel weer op het 
wedstrijdformulier zetten. De wedstrijdselectie werd aangevuld met Slavik Radionova 
en Niels Barels uit de JO15-2Gd en Guus van Aalst uit de JO13-1. 

Opstelling BSC Unisson JO15-1G: 

1. Daan Weterholt, 8. Florian Busscher, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers(c), 
Merijn Snippert, 6. Aukje Bentvelsen, 12. Pelle Wermer, 9. Sven Oude Groen, 7. Bram 
Klein Poelhuis, 10. Slavik Radionova en 11. Mats Klein Poelhuis 

Wissels: 2. Guus van Aalst en 14. Niels Barels 

In de uitwedstrijd bij TVO heeft BSC Unisson één van haar mindere wedstrijden 
gespeeld dit seizoen en vandaag hadden we dan eindelijk de kans om ons te 
revancheren voor deze pijnlijke 5-1 nederlaag. Vanaf de eerste minuut was het BSC 
Unisson JO15-1G dat TVO JO15-1 haar wil oplegde en via combinatievoetbal tot 
mogelijkheden kwam. Grote kansen waren er in het beginstadium van de wedstrijd 
niet, maar in de 12de minuut is er dan toch de uitgelezen mogelijkheid om op 
voorsprong te komen als Mats met een splijtende passes zijn broer (Bram) alleen voor 
de doelman zet. Bram weet deze aanval echter niet doeltreffend af te ronden, want hij 
ziet zijn inzet naast gaan. Drie minuten later lijkt BSC Unisson dan toch op 
voorsprong te komen als Thijs een cornerbal inkopt. Deze inzet wordt gekeerd door 
de keeper, maar in de rebound passeert Thijs de doelman. Echter is het de laatste 
man die deze inzet nog net voor de doellijn weet te keren. Tien minuten voor rust is er 
de eerste kans voor de gasten uit Beckum en die laten zien dodelijk effectief te zijn. 
De kleine behendige spits van TVO is enkele verdedigers van ons te snel af en schuift 
de bal langs Daan (0-1). BSC Unisson laat de kop niet hangen en gaat gelijk op zoek 
naar de gelijkmaker, maar inzetten van Mats, Pelle en Slavik worden allemaal 
gekeerd door de uitstekende keepende doelman van de ploeg uit Beckum. 

In de rust komen Niels en Guus in het veld voor Sven en Slavik. De formatie wordt 
wat gewijzigd in de hoop dat we nog meer druk naar voren kunnen uitoefenen in de 
tweede helft om de achterstand om te buigen. Joep wordt van achteruit 
doorgeschoven als controlerende middenvelder en Mats krijgt een vrije rol in de 
voorhoede. 

Na drie minuten voetballen in de tweede helft staat de gelijkmaker al op het bord als 
Niels de bal doortikt op Pelle. Pelle lanceert zichzelf richting het doel van de 
tegenstander en rondt beheerst af (1-1). Echt lang kunnen we niet genieten van deze 
voorsprong, want door slordig uitverdedigen in de achterhoede krijgt TVO de 
mogelijkheid om op voorsprong te komen en deze kans laten zij wederom niet 
onbenut (1-2). Deze tegenvaller wordt snel verwerkt, want Slavik (net ingevallen) 
weet met een lage schuiver de stand al snel weer recht te trekken (2-2). Met nog een 



kleine 20 minuten te gaan is er bij BSC Unisson nog steeds al het vertrouwen in een 
positief resultaat. Er wordt goed door gecombineerd en de voorsprong lijkt er te 
komen als Bram (voor de zoveelste keer) zijn tegenstander te snel af is en de bal 
prima voorgeeft. Slavik kan de bal binnentikken, maar schiet de bal op de paal. 
Enkele minuten later is er een kopie van de voorgaande aanval, maar deze keer is het 
wel raak. Slavik heeft hier echter wel twee balcontacten voor nodig en tussendoor lijkt 
het erop dat hij nog een handsbal maakt, maar hier wordt niet voor gefloten (3-2). Nu 
moet TVO op jacht naar de gelijkmaker, maar de ploeg lijkt niet bij machte om deze 
te forceren. In de laatste minuut weet Bram Klein Poelhuis zijn harde werken te 
belonen met een doelpunt en tevens de drie punten veilig te stellen. Bram verovert 
zelf de bal aan de rechterkant van het veld en snelt richting het doel van de 
tegenstander om de bal beheerst in de korte hoek binnen te schieten (4-2). 

BSC Unisson kan terugkijken op een goede pot met een aantal mooie aanvallen. 
Aankomende zaterdag staat de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen op het 
programma. Om 13:00 uur wordt er afgetrapt op De Zweede tegen Bon Boys JO15-2. 
U bent van harte welkom! 

Arjan Wissink 

 


