
11-03-17 BSC Unisson JO15-1G speelt gelijk bij GFC JO15-1 (1-1)  

Afgelopen zaterdag moesten de jongens en meiden van Egbert Roossink, Jeroen Tieberink en 
Arjan Wissink aantreden in Goor tegen het plaatselijke GFC. BSC Unisson JO15-1G moest het 
met twee afwezigen doen, maar had hier binnen de lijnen geen last van. Begeleiders Egbert 
Roossink en Jeroen Tieberink zaten namelijk beiden in het buitenland voor een welverdiende 
vakantie. Om dit "gemis" op te vangen was André Borgeling bereid bevonden om mee te 
gaan als leider.  

Marten Schartman was wel aanwezig, maar was de hele week ziek geweest en zou alleen in 
geval van nood binnen de lijnen komen. Zodoende hadden we 12 spelers tot onze 
beschikking exclusief Marten en materiaalman/grensrechter Jesse Hinnen. 

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, 11. Mats Klein Poelhuis, 5. Merijn Snippert, 7. Bram Klein 
Poelhuis, 12. Pelle Wermer, 9. Sven Oude Groen 

Wissels: 6. Aukje Bentvelsen en 10. Marten Schartman 

Om 13:00 uur werd er afgetrapt op het hoofdveld van GFC. In de beginfase van de wedstrijd 
was GFC de bovenliggende partij en wist een aantal mogelijkheden te creëren op snelheid en 
fysieke kracht. Daan wist zijn doel echter netjes leeg te houden en zodoende bleef de 
brilstand nog even op het scorebord staan. BSC Unisson werd nauwelijks gevaarlijk, maar 
kreeg toch een goede mogelijkheid om op 0-1 te komen. Een cornerbal werd bij de eerste 
paal gemist door de laatste man van GFC en zodoende viel de bal tussen Sven en zijn directe 
tegenstander in. De opponent uit Goor was echter feller en werkte de bal de 16 meter uit. 
Niet veel later was er een identieke situatie in onze 16 meter, maar hier waren de aanvallers 
adequater en de snelle linksbuiten kon zo de 1-0 op het scorebord zetten. Niet veel later valt 
ook de 2-0, maar door de oplettendheid van Jesse Hinnen werd dit doelpunt terecht 
afgekeurd. De spits van GFC stond namelijk een paar meter buitenspel. 

In de rust werd aangegeven dat we vandaag niet kansloos zijn en we als team het 
vertrouwen in een positief resultaat moeten uitstralen. Verder wordt benadrukt dat we 
minder lange ballen moeten spelen, beter mee moeten kantelen en er meer en sneller 
aangesloten moet worden. Sven wordt in de rust vervangen door Aukje. 

In de tweede helft blijft het positiespel van BSC Unisson er verzorgt uitzien en komen we 
steeds vaker in de buurt van het doel van GFC. De grote keeper van de Goorse ploeg weet 
echter zijn doel netjes schoon te houden. De tegenstander begint wel steeds nerveuzer te 
spelen, omdat ze weten dat het maar 1-0 is. Dit komt ons ten goede, want het is duidelijk 
zichtbaar dat BSC Unisson JO15-1G in de gaten heeft dat er vandaag wat te halen is bij de 
nummer 3 uit onze competitie. Na 20 minuten spelen komen we dan ook op gelijke hoogte. 
Mats schiet van 20 meter op doel, maar zijn schot wordt aangeraakt en hobbelt richting het 



doel van GFC. De keeper lag al op de grond en tot ieder zijn verbazing stuitert de bal over de 
keeper heen waar dit een eenvoudige prooi zou moeten zijn. De pret aan onze zijde was er 
echter niet minder om en na deze gelijkmaker werd het een open wedstrijd die beide kanten 
op kon. GFC kreeg een tweetal grote kansen, maar deze werden recht op Daan geschoten. 
Wij werden enkele keren gevaarlijk via Bram en Pelle, maar ook zij wisten niet doeltreffend 
af te ronden. Pelle speelde overigens een super wedstrijd, want hij werkte zich een slag in de 
ronde en bleef er tot en met de laatste minuut voor gaan. In de slotfase had de laatste man 
van GFC van het veld gestuurd moeten worden, omdat hij Bram in één duel drie keer 
natrapte. De scheidsrechter hield het echter bij een vrije bal, maar gelukkig greep de trainer 
van GFC in door hem gelijk te wisselen. 

Gescoord werd er niet meer en zodoende haalde BSC Unisson JO15-1G een verdiend punt. 
Gezien de hele wedstrijd is een gelijkspel een terechte uitslag, maar het was wel GFC wat de 
meeste aanspraak maakte op een overwinning. 

Volgende week zaterdag ontvangen wij HSC'21 JO15-2 op sportpark De Zweede. De 
uitwedstrijd vlak voor de winterstop werd overtuigend met 1-5 gewonnen. Op De Zweede 
wordt zaterdag 18 maart om 13:00 uur afgetrapt.  

Groeten Arjan Wissink 

 


