
Bsc Unisson O15-1 speelt eerste competitiewedstrijd uit tegen Bon Boys o15-2 

Bon Boys O15-2 – BSC Unisson O15-1, eindstand 3-3 (1-3) 

Afgelopen zaterdag heeft o15-1 haar eerste competitiewedstrijd van dit seizoen gespeeld. In 

Haaksbergen werd er tegen de jongens van Bon Boys o15-2 met 3-3 gelijk gespeeld. De opstelling zag 

er als volgt uit: 

Keeper: 1. Daan Weterholt 

Verdediging: 14. Bente ter Stal, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers en 5. Merijn Snippert 

Middenveld: 8. Florian Busschers, 10. Marten Schartman en 12. Pelle Wermer 

Voorhoede: 7. Bram Klein Poelhuis, 9. Sven Oude Groen en 11. Mats Klein Poelhuis 

Wissels: 2. Julian Voogsgeerd en 6. Aukje Bentvelsen 

Voorafgaand aan de wedstrijd werd door trainer Arjan Wissink veel aandacht gegeven aan het 

neerzetten van een goede organisatie. Daarnaast werd er veelvuldig aangegeven dat de jongens 

moesten waken voor onderschatting. Na een goede voorbereiding met mooie resultaten in de beker 

wilden ook de competitie graag goed beginnen. 

Na een rommelige warming-up werd er om 10:30 afgetrapt. Vanaf het eerste fluitsignaal probeerden 

we om de tegenstander te storen in de opbouw door georganiseerd druk te zetten. Wanneer we zelf 

in balbezit waren, was het zaak om het tempo hoog te houden en vooral te voetballen over de grond. 

Evenals de warming-up begon ook de wedstrijd zeer rommelig en ongeorganiseerd. Passes over 5 

meter kwamen vaak niet aan en er werd te weinig bewogen wanneer er weinig 

aanspeelmogelijkheden waren. Dit resulteerde veelal in ballen die breed of terug werden gespeeld of 

ballen die blind naar voren werden geschoten. Ondanks het matige spel kwam onze defensie niet of 

nauwelijks in de problemen omdat de gastheren uit Haaksbergen in de eerste helft niet bij machte 

waren om goed weerstand te kunnen bieden. Na 15 minuten voetballen creeren we een eerste 

mogelijkheid. Joep stuurt Bram diep aan de rechterkant, Bram stoomt vliegensvlug langs zijn directe 

tegenstander en schiet de bal onberispelijk binnen. 0-1. Vanaf de 0-1 beginnen we beter te 

voetballen en wordt er meer vanuit de combinatie over de grond gespeeld. Toch is het een blinde bal 

naar voren die de 0-2 inleidde. Florian schiet de bal diep, de uitkomende keeper schat de bal volledig 

verkeerd in en loopt onder de bal door, Sven is attent en kan de bal eenvoudig binnen schieten. 0-2 

en geen vuiltje aan de lucht. Op slag van rust komen de Haaksbergse jongens uit het niets terug op 1-

2. Geklungel in de verdediging wordt goed afgestraft door de Haaksbergse spits. Waar iedereen met 

zijn gedachten al bij de kop warme thee was, besloot Mats dat het verschil in de rust toch wel echt 2 

moest zijn. Middels een goede individuele actie gaf hij de verdediging het nakijken en schoof de 1-3 

binnen. Tevens ruststand. 

Na rust kantelde het wedstrijdbeeld volledig. Waar we in de eerste helft niet goed voetbalden maar 

wel een stuk scherper in de duels waren dan de tegenstander. We werden in de tweede helft volledig 

afgetroefd door het vechtvoetbal van de jongens van  Bon Boys. De wedstrijd werd steeds meer open 

en aan beide kanten werden kansen gecreëerd. Waar onze voorhoedespelers vergeten om de score 

te verhogen krijgt Bon Boys een, in mijn ogen, makkelijk gegeven penalty. De midmid gaat achter de 

bal staan en laat keeper Daan kansloos. 2-3. Vijf minuten na de 2-3 krijgen we ook nog eens de totaal 

onnodige en onterechte 3-3. Uit een counteraanval weet de lange spits zich los te werken van onze 



verdediging. In de resterende 10 minuten krijgen we nog 3 a 4 100% kansen maar deze pogingen 

faalden allemaal jammerlijk waardoor er niet meer gescoord werd en de eindstand helaas voor ons 

bleef steken in 3-3. Wij als begeleiding hebben het gelijke spel als een nederlaag ervaren en ook de 

jongens waren zeer teleurgesteld. Reden genoeg om ons aankomende zaterdag te revancheren als er 

wederom wordt aangetreden tegen een Haaksbergse ploeg. Op de Zweede is om 13.00 VV 

Haaksbergen 015-1 te gast. Wij hopen jullie dan te mogen begroeten op de Zweede. 

Gegroet Douwe  

 


