
JO15-1G speelt met 2-2 gelijk tegen Sp. Neede JO15-1 

17-02-17 BSC Unisson JO15-1G – SC Neede JO15-1, eindstand 2-2 (1-2) 

Afgelopen vrijdag heeft de JO15-1 vervroegd de wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten uit Neede 
gespeeld i.v.m. de vele vakantiegangers. Door afwezigheid van Thijs, Bente en Daan werd er een 
beroep gedaan op Femke, Niels en Tom uit de JO15-2. Mooi dat we elkaar op deze manier kunnen 
ondersteunen. 

Opstelling: 
Keeper: Sven oude Groen 
Defensie: Niels Barels, Joep Timmers©, Florian Busschers en Julian Voogsgeerd 
Middenveld: Pelle Wermer, Mats klein Poelhuis, Marten Schartman en Aukje Bentvelsen 
Voorhoede: Tom Vaanhold en Bram klein Poelhuis 
Wissels: Merijn Snippert en Femke Beugelink 

Om 19:00 werd er door scheidsrechter Marcel Hinnen gefloten voor de aftrap. De bedoeling was om 
lekker in te zakken en de jongens uit Neede het spel te laten maken. In de uitwedstrijd eerder dit 
seizoen werden we middels een paar counteraanvallen met 3-1 van het veld geveegd terwijl we toen 
sterker waren. Dit wilden we niet nog een keer laten gebeuren. 

Vanaf de 1ste minuut was het duidelijk dat het een lastige avond zou gaan worden. De buitenspelers 
van de tegenstander waren behoorlijk snel en daarnaast konden ze ook nog heel aardig voetballen. 
Onze defensie had hier behoorlijk moeite mee… Joep Timmers stond goed zijn mannetje en wanneer 
het zo was dat er toch een verdediger werd uitgespeeld dan was Joep er altijd om voldoende 
rugdekking te geven. Naarmate de wedstrijd vorderde kregen Julian en Niels hun directe 
tegenstander steeds meer onder controle. Dit resulteerde er in dat we zelf steeds meer aan het 
voetballen kwamen en iets meer druk naar voren konden uitoefenen. Dit leidde uiteindelijk tot een 
aantal gevaarlijke aanvallen…. vooral door de snelheid van Bram konden we het de tegenstander 
heel moeilijk maken. Een doelpunt in ons voordeel hing in de lucht. Toch waren het de jongens uit 
Neede die via een goed genomen hoekschop de 0-1 wisten te maken. Een krachtige kopbal van de 
linksbuiten werd snoeihard binnengekopt. Gelegenheidsdoelman Sven was kansloos. 

We gaven de moed niet op en aan het spelbeeld veranderde dan ook weinig. Wij waren het team 
dat het spelletje bepaalde en Neede was voornamelijk druk met verdedigen. Er werden een aantal 
kansen gecreëerd, helaas ontbrak het nog aan scherpte in de afwerking. 10 minuten na de 0-1 
kregen we wederom het deksel op de neus. Een in onze ogen houdbaar afstandsschot werd niet juist 
ingeschat door Sven en glipte uit zijn vingers, 0-2. Nadat we dit cadeautje aan de tegenstander 
hadden gegeven, kregen we op slag van rust een cadeautje terug.. een afgeketste bal belandde voor 
de voeten van de keeper die zich niet bedacht en de bal keihard tegen spits Tom aanschoot. De bal 
veranderde van richting en verdween achter de doelman in het netje, 1-2. Tevens ruststand. 

In de rust werd besloten om 4-3-3 te gaan voetballen. Tom verliet het veld voor Merijn en Femke 
kwam in het veld voor Niels. Deze omzetting pakte zeer goed uit, Neede wist even niet meer waar ze 
het zoeken moesten. En het mannetje meer voorin zorgde bij ons voor nog meer stootkracht. Er 
werden een aantal kansen gecreëerd maar helaas niet benut. 20 minuten voor tijd schiet Mats een 
vrije bal laag in, de keeper verwerkt de bal naar buiten, echter niet goed genoeg want in de rebound 
was Pelle er als de kippen bij… langs de keeper in het netje… 2-2. 



We gaan vol goede moed op zoek naar de driepunter. Kansen worden er gecreëerd via Bram, Mats 
en Pelle. Ook Neede wordt nog een keer gevaarlijk, gelukkig vloog de bal langs de goede kant van de 
paal. Merijn krijgt 5 minuten voor tijd de grootste kans om te scoren maar zijn kopbal verdwijnt 
rakelings naast het doel. Er werd niet meer gescoord en zo eindigde deze spannende pot in 2-2. 

 

 


