
15-08-15 Delden C1 - BSC Unisson C1, eindstand 3-2 (2-0) 

BSC Unisson was alweer twee weken in training en afgelopen zaterdag stond de 
eerste oefenwedstrijd op het programma, in en tegen Delden. De tegenstander is 
overigens ook één van onze tegenstanders die we in de competitie tegen zullen gaan 
komen. Een ieder moest om kwart voor 1 aanwezig zijn op de Zweede, maar helaas 
hadden twee nieuwkomers uit de D1 hier wel moeite mee. Hen is gelijk uitgelegd wat 
verantwoordelijkheid betekend en wat de gevolgen hiervan zijn. Verder kon trainer 
Arjan Wissink deze middag niet beschikken over tweedejaars spelers Ewald Koetse 
(vakantie) en Stijn Lassche (privé). Desondanks dat werd er met een groep van 17 
spelers afgereisd naar Delden. De totale groep bestaat momenteel dus nog uit 19 
spelers, maar wordt aankomende maandag terug gebracht naar 14. 

Opstelling: 1. Luuk van Ham, 2. Bente ter Stal, 3. Lucian Guchelaar, 4. Julian 
Voogsgeerd, 5. Merijn Snippert, 6. Jesse Hinnen, 7. Sven Oude Groen, 8. Joep 
Timmers, 9. Pelle Wermer, 10. Marten Schartman (c) en 11. Mats Klein Poelhuis   
Wissels: 12. Thijs Bentvelsen, 14. Brian Jongejeugd, 15. Florian Busscher, 16. Aukje 
Bentvelsen en 17. Bram Klein Poelhuis 

In het begin was duidelijk zichtbaar dat de jonge talenten zich allemaal wilden 
onderscheiden van de rest. Tijdens de warming-up was een ieder erg fanatiek om zich 
te laten gelden, want vanuit de D1 zijn er maar liefst 14 spelers overgekomen naar de 
C-jeugd. Opponent Delden beschikte daarentegen weer over veel tweedejaars spelers 
met veel lengte en fysieke kracht. In de eerste helft was duidelijk zichtbaar dat de 
spelers van BSC Unisson nog erg opkeken tegen de veel grotere "mannen" uit Delden. 
Na 12 minuten spelen kwam Delden C1 dan ook op een verdiende 1-0 voorsprong. Dit 
schudde BSC Unisson C1 toch wel iets wakker, want na deze achterstand werd er toch 
een tandje bijgeschakeld en kwamen er mogelijkheden voor Pelle en Sven. De beste 
kans voor BSC Unisson C1 kwam na 19 minuten spelen toen Mats vanaf de zijkant 
naar binnen snelde. Zijn inzet werd echter netjes onschadelijk gemaakt door de goalie 
van Delden. Niet veel later moest dezelfde Mats zich laten vervangen door Brian 
Jongejeugd vanwege een blaar op zijn voet. Vlak voor rust weet Delden C1 de marge 
te verdubbelen als er bij BSC Unisson in de defensie niet scherp wordt verdedigd (2-
0). 

In de rust werd er 5 keer gewisseld. Aukje voor Jesse, Bram voor Sven, Thijs voor 
Lucian, Daan voor Luuk en Florian voor Merijn. Aan de jongens die even aan de kant 
moesten komen is gelijk medegedeeld dat ze er het laatste kwartier weer in zouden 
komen voor de jongens die nog geen wissel hadden gezeten. Verder gaf trainer Arjan 
Wissink aan dat de linies korter op elkaar moesten spelen, er meer gepraat moest 
worden en dat er veel te weinig beleving aanwezig was. De spelers hebben dit goed 
opgepikt, want in de tweede helft stond er een veel frisser BSC Unisson C1. Er werd 
meer druk naar voren gezet, ballen werden beter ingespeeld en er werd beter 
gecommuniceerd. Dit resulteerde binnen drie minuten in de aansluitingstreffer als 
Bram zijn back veel te snel af is en Brian bij de tweede paal ziet komen inlopen die op 
zijn beurt netjes binnen schuift (2-1). 

Door deze treffer komt er veel meer beleving in het spel van BSC Unisson C1 en 
worden er kansen gecreëerd door Mats, Bram en Jesse. Desondanks blijft Delden ook 



gevaarlijk op de counter met de grote jongens die ze ter beschikking hebben. Dit 
resulteert in de 55ste minuut dan ook in de 3-1 als de spits van Delden met grote 
stappen vanaf de linkerkant naar het doel van Daan toe kan en vervolgens Daan 
kansloos achterlaat. Een antwoord op deze goal komt er 5 minuten later als Bram 
Klein Poelhuis op aangeven van zijn jongere broer (Mats) in kan schieten. Zijn schot 
wordt echter geblokkeerd, maar de rebound wordt met een mooie volley in de 
bovenhoek geschoten (3-2). Dit was tevens de einduitslag. 

Aanstaande maandag speelt BSC Unisson C1 om 19:00 uur thuis een oefenwedstrijd 
op de Zweede tegen Oranje Nassau C3. Een ieder die geïnteresseerd is in de 
ontwikkeling van een aantal grote talenten is maandag van harte welkom. 

 


