
BSC Unisson JO15-1G wint laatste dompetitiewedstrijd van Bon Boys JO15-2 

 

13-05-17 BSC Unisson JO15-1G – Bon Boys JO15-2, eindstand 2-0 (2-0)  

Afgelopen zaterdag werd er om 13:00 afgetrapt voor de laatste competitiewedstrijd 
van het seizoen. Onze jongens hebben een wisselend seizoen gekend. Fantastische 
wedstrijd werden afgewisseld met ondermaatse teamprestaties en slordig veldspel 
werd afgewisseld met fantastisch uitgevoerde aanvallen. De 1ste wedstrijd van het 
seizoen werd met 3-3 gelijk gespeeld tegen, jawel, Bon Boys jo15-2. Die wedstrijd was 
misschien wel kenmerkend voor het hele seizoen. Na een fantastische eerste helft en 
een 3-1 voorsprong werd er in de 2de helft verzaakt waardoor de jongens uit 
Haaksbergen nog 2x wisten te scoren. Voor de wedstrijd van zaterdag was het dus 
zaak om het seizoen op een positieve manier af te sluiten. 

Zonder de afwezige Arjan, die moest hahnholen. Volgens een onbetrouwbare bron 
heb ik me laten vertellen dat dit een typisch duitse traditie is waarbij een haan wordt 
dronken gevoerd om er vervolgens kippensoep van te maken. Maargoed genoeg over 
het hahnholen…. De wedstrijd! 

Wegens de blessuregolf die zich diep in onze teamkern heeft geworteld, waren we 
zoals vaker de laatste tijd genoodzaakt om een beroep te doen op Guus, Sem en Stan 
uit de Jo13-1. Bedankt voor de goede samenwerking dit seizoen jongens! 

Opstelling: 
Keeper: Daan 
Defensie: Merijn, Thijs, Joep© en Florian 
Middenveld: Aukje, Mats en Sem 
Voorhoede: Sven, Pelle en Bram 

Wissels: Guus en Stan 

Na een ietwat rommelige warming-up, werd er onder de bezielende leiding van de 
goed fluitende scheidsrechter Marcel Hinnen gefloten voor de aftrap. Vanaf de eerste 
minuut gingen onze jongens op zoek naar de openingstreffer. Nadat Bram in de 2de 
minuut geen overzicht behield en de bal hard over schoot, zag hij naar vier minuten 
Pelle wel vrij staan, de bal breed legde en de 1-0 makkelijk door Pelle werd 
binnengeschoten. Een droomstart! Na de 1-0 behielden we de controle en gaven we, 
op een afstandschot na, geen kansen weg. Onze verdediging stond, onder leiding van 
de zeer sterk spelende Joep, als een huis en op het middenveld fungeerden Sem en 
Aukje als zeer betrouwbare stofzuigers. Onze jongens voorin wisten de nodige kansen 
te creëren maar helaas leidde dit niet tot de gewenste 2-0 voorsprong. Tevens 
ruststand. 

In de 2de helft kwam Guus in het veld voor Sem en na 10 minuten verving Stan de 
hard werkende Sven. Ook in de 2de helft een onveranderd spelbeeld. Onze jongens 
veelvuldig in balbezit en een ongelukkige tegenstander die voornamelijk achter de 
feiten aan het aanlopen was. Helaas werden er weinig kansen gecreëerd, en was het 
lang wachten op de 2-0. Deze leek er te komen toen bram via de rechterkant zijn 
directe tegenstander tot 3x volledig het bos in stuurde(hij is gelukkig gevonden door 



de boswachter) en de bal vervolgens strak voorzette. Pelle stond in vrije schietpositie 
maar wist helaas niet te scoren, via zijn voet en hand verdween de bal over de 
achterlijn. 7 minuten voor tijd was het alsnog raak… Guus maakte een mooie 
individuele actie en liet de keeper vervolgens kansloos met een verdekt schot uit de 
2de lijn. 2-0. 

Onze jongens vonden het na deze 2-0 wel welletjes en de gasten uit Haaksbergen 
waren niet bij machte om nog enige vorm van gevaar te stichten. Eindstand 2-0!  Een 
nette overwinning waardoor we het seizoen met een winstpartij hebben kunnen 
afsluiten. 

De komende 2 weken spelen we nog 2 toernooien bij respectievelijk UDI en SV 
Delden om vervolgens het seizoen op 10 Juni af te sluiten met een wedstrijd tussen 
de spelers en hun ouders… Iedereen die op welke manier zijn/haar steentje heeft 
bijgedragen aan het wel en wee van onze jongens, heel hartelijk dank! Tot volgend 
jaar! 


