
De afgelopen periode wist BSC Unisson JO15-1G alleen van Sparta Enschede JO15-2 
te winnen in de beker (na penalties) en werden er in de competitie enkele nederlagen 
geleden. Daarnaast stond er in de Presentatiegids mooi beschreven dat we bij de 
eerste 3 willen eindigen en om een klein beetje aansluiting te houden moest er 
wel gewonnen worden in de derby tegen Buurse JO15-1d. De opponent bezet de 
laatste plek, maar zal er alles aan doen om het ons moeilijk te maken en zelf van de 0 
punten af te komen. 

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, 6. Aukje Bentvelsen, 
12. Pelle Wermer en 9. Sven Oude Groen 

 Wissels: 7. Bram Klein Poelhuis en 10. Marten Schartman 

De toeschouwers die te laat waren, komen de volgende keer ongetwijfeld op tijd. BSC 
Unisson JO15-1G ging gelijk in de aanval en had binnen een minuut al drie doelpogingen 
voordat de keeper van Buurse de bal in de handen had. Die besluit de bal lang te trappen en 
ziet de bal bij Thijs Bentvelsen op de rug vallen. Thijs is de bal even kwijt en zodoende kan de 
spits van Buurse alleen op Daan af en zet de gasten na 1 minuut en 12 seconden op 0-1. 
Vanaf de aftrap gaat BSC Unisson weer in de aanval en er staan nog geen 3 minuten op het 
scorebord als Mats na een combinatie met Sven doeltreffend afrond (1-1). De spits van 
Buurse weet zijn ploeg echter in de 4de minuut op voorsprong te zetten door een 
persoonlijke fout van BSC Unisson (1-2). We hebben nog geen 6 minuten gespeeld of het 
staat alweer gelijk als Mats aan de rechterkant de achterlijn haalt en Sven bij de tweede paal 
bedient die de bal netjes binnen schuift. Kortom, om de anderhalve minuut een goal.  

De defensie van BSC Unisson is na deze memorabele openingsfase wakker en dit zorgt 
ervoor dat BSC Unisson JO15-1G enkel aan het voetballen is op de helft van de tegenstander 
en besluit lustig op los te scoren. De 3-2 komt van de voet van Merijn als Mats op de 16 
meter een balletje terug legt. De 4-2 en 5-2 zijn van Mats en beiden op aangeven van Joep. 
De 6-2 komt van de voet van Sven en nu is Mats weer de aangever. De 7-2 is van Pelle en de 
aangever is.... Mats. Dit is tevens de ruststand. 

In de rust komen Bram Klein Poelhuis en Marten Schartman in de ploeg voor Florian 
Busscher en Merijn Snippert. Verder werd er teruggeblikt op de twee tegentreffers en 
vooruit gekeken naar de tweede helft. Er werd benadrukt dat we moeten blijven voetballen, 
het veld breed moet houden, weinig balcontacten en niet egoïstisch zijn. 

In de tweede helft zat Buurse alleen maar te kijken naar het scorebord om zo snel mogelijk 
weer naar de andere kant van de Rutbeek te kunnen rijden, want BSC Unisson JO15-1G ging 
verder waar het in de eerste helft mee geëindigd was, namelijk kansen creëren en 
scoren. Eerst is het Mats die op aangeven van Joep de 8-2 tegen de touwen schiet en daarna 
zet Mats ook de 9-2 op het scorebord als Aukje hem alleen voor de keeper van Buurse zet. 
De 10-2 komt van de voet van de ingevallen Bram Klein Poelhuis op aangeven van.... Mats. 



De 11-2 is een (bijzonder) moment, want we hebben het al geruime tijd over "het moment" 
van Thijs Bentvelsen, die inmiddels langer is dan de begeleiding. Bij iedere cornerbal wordt 
er aangegeven dat het zijn moment is en een ieder was aan het wachten op het moment dat 
hij dit vertrouwen terug ging betalen.  Het is Bram die de cornerbal neemt en Thijs kopt hem 
vanaf vijf meter keihard tegen de touwen. De 12-2 was een mooie aanval over de linkerkant. 
Het is Marten die de bal laag voorgeeft en die bal wordt door een speler van Buurse keurig in 
de kruising van de eigen goal geschoten. De 13-2 kwam van de voet van Bram die de bal bij 
een cornerbal onverwacht voor de voeten kreeg en de laatste goal kwam vlak voor tijd van 
Sven Oude Groen. Het is Mats die de bal voorgeeft en Sven die zijn knie optrekt, omdat hij 
bang is dat hij de bal in zijn *** krijgt. De bal gaat echter via zijn knie het doel in. 

Doelpunten: 

Mats 5x 
Sven 3x 
Bram 2x 
Thijs 1x 
Pelle 1x 
Merijn 1x 
ed 1x 

Assists: 
Mats 6x 
Joep 3x 
Sven 1x 
Aukje 1x 
Bram 1x 
Marten 1x 

We hebben als collectief vandaag goed gespeeld, maar de weerstand die Buurse ons gaf was 
in bepaalde fases nihil. Ondanks dat complimenten voor de groep dat we zijn blijven 
voetballen. 

Grote man aan Boekelose kant was vandaag Mats Klein Poelhuis die bij maar liefst 11 van de 
14 doelpunten betrokken was. Mats speelde erg goed tussen de linies en was continu 
aanspeelbaar en door zelf maar één of twee balcontacten nodig te hebben kwam hij vaak in 
scoringspositie. 

Volgende week zaterdag (19-11-2016) nemen wij het op De Zweede om 13:00 op tegen 
koploper WVV'34 JO15-1. Het zal dan ongetwijfeld niet zo makkelijk gaan als tegen Buurse 
en een ieder zal weer alles uit de kast moeten halen om een goed resultaat te behalen. 

 Tot zaterdag 13:00! Tip: Zorg dat je er op tijd bent! 

 Arjan Wissink 



 


