
17-09-16 BSC Unisson JO15-1 – Haaksbergen JO15-1d, eindstand 11-1 (4-0) 

Na de tegenvallende prestatie in de uitwedstrijd tegen Bon Boys JO15-2 vorige week (3-3), 

heeft ons JO15-1 team zich in de 2de competitiewedstrijd goed gerevancheerd. Op de Zweede 

werd er met maar liefst 11-1 gewonnen van VV Haaksbergen JO15-1. 

Opstelling: 

Keeper : 1. Daan. Verdediging: 14. Bente, 3. Thijs, 4. Joep© en 5. Merijn Snippert. 

Middenveld: 8. Florian, 10. Marten en 9. Sven Voorhoede: 7. Bram, 12. Pelle en 11. Mats 

Vanaf de 1ste minuut was het zaak voor onze jongens dat we als een hecht team zouden gaan 

voetballen en de tegenstander direct onder druk gingen zetten. Samen is niet alleen! 

Belangrijk was dat we bij balverlies zo snel mogelijk de bal weer terug zouden veroveren en 

de regie volledig in handen zouden hebben. Doordat de achterhoede goed georganiseerd stond 

konden we onze taken goed uitvoeren. Nadat we in de eerste minuten al een aantal 

speldenprikjes uitgedeeld hadden, was het na een kleine tien minuten Bram die met zijn 

snelheid de defensie van de tegenstander passeerde en de bal koelbloedig achter de 

Haaksbergse goalie werkte. 1-0. We creëerden kans op kans en 5 minuten na de 1-0 wist Mats 

de 2-0 binnen te werken. We speelden uitstekend voetbal en telkens wisten we elkaar goed in 

de ruimte aan te spelen. Ook daarna werd er kans op kans gecreëerd, de veldspelers van 

haaksbergen waren niet bij machte om onze aanvalsdrang ongedaan te maken, echter was de 

keeper aan Haaksbergse zijde niet van plan om zichzelf zo maar over te geven. Met 

fantastische reddingen hield hij zijn ploeg in de wedstrijd. Toch wisten we voor rust nog 2x te 

scoren. Pelle leverde eerst een perfecte voorzet af bij Mats, die door Mats perfect werd 

ingekopt, 3-0, om vervolgens Bram alleen voor de keeper te zetten, 4-0. Ruststand. 

In de 2de helft kwam Julian voor Bente, en kwam Aukje in het veld voor Florian. 

Gedurende de 2de helft zagen we een onveranderd spelbeeld. Het waren de Boekelose 

jongens die de regie volledig in eigen hand hadden. De defensie brak alle pogingen van de 

Haaksberge heren af en op het middenveld en voorin werd er wild op los gecombineerd. 

Echter werd er veel door het midden gevoetbald, mede doordat de buitenspelers vaak (te) ver 

naar binnen liepen. Er was hierdoor weinig ruimte om echt kansen te creëren. Nadat hier wat 

over werd gezegd door de leiding begonnen we nog beter te voetballen. Bram passeerde zijn 

directe tegenstander over rechts en leverde de bal perfect af bij de 2de paal, alwaar Sven de 

bal koelbloedig binnen schoot, 5-0. Het positieve dat aan de kant opviel was dat we ondanks 

de grote voorsprong toch goed bleven voetballen en elkaar daarnaast de bal ook nog gunden. 

Hierdoor liepen we in rap tempo uit naar de 6-0 van Joep. Vervolgens wisten we bij een 

tweetal cornerballen 2x uit de kluts te scoren via Bram (7-0) en Julian (8-0). Langs de kant 

hoorde je al zachtjes mensen fluiteren… 10,.. 10,… En deze zou er komen ook. Sven 

passeerde zijn man goed en liep de 16 in waar hij vervolgens werd opgevangen door de 

centrale verdediger. Penalty… Waar er diverse namen hard over het veld werden 

geschreeuwd… bleef trainer Wissink koel en besloot zijn vaste penaltynemer Marten aan te 

wijzen. Een goede keuze want Marten beloonde het vertrouwen van de trainer met een 

koelbloedig schot. 9-0. 5 minuten voor tijd was het dan zover de 10-0 kwam van de voet van 

Mats, die de bal koelbloedig over de uitgekomen keeper heen schoot. 

Waar iedereen zat te wachten op het eindsignaal was het de eerste goed uitgespeelde aanval 

aan Haaksbergse kant die vriend en vijand verraste. De rechtsbuiten van de gasten werd met 



een perfecte diepe bal weggestuurd. De speler bedacht zich geen moment en haalde vanaf de 

hoek van de 16 meter prachtig uit. Daan was kansloos en de bal vloog zo de lange hoek in. 

10-1. 

Hier werd langs de kant toch wel een beetje van gebaald. Blijkbaar werd dit opgemerkt want 

nog voordat de scheidsrechter op zijn fluit kon blazen voor het einde van de wedstrijd werd 

Mats middels perfect uitgevoerd combinatievoetbal alleen voor de keeper gezet. Dit 

buitenkansje was wel aan hem besteed en zo werd het toch nog een verschil van 10 

doelpunten, 11-1. Eindstand. 

Aankomend weekend spelen we de uitwedstrijd tegen Sportclub Neede Jo15-1 om 13.00. Net 

als ons heeft Sp. Neede 4 punten. Een spannende wedstrijd dus. Hopelijk tot dan! 

 


