
BSC Unisson JO15-1 wint ook thuiswedstrijd tegen HSC ’21 JO15-2 

18-03-17 BSC Unisson JO15-1G – HSC ’21 JO15-2, eindstand 2-0 (2-0) 

Afgelopen zaterdag hebben de jongens van o15-1 op de zweede de thuiswedstrijd tegen de 

leeftijdsgenoten van HSC ’21 gespeeld. In een matige wedstrijd werd er een prima resultaat geboekt. 

Stand na het laatste fluitsignaal: 2-0! 

Opstelling JO15-1: 

Keeper: Daan Weterholt 

Defensie: Merijn Snippert, Thijs Bentvelsen, Joep Timmers© en Julian Voogsgeerd 

Middenveld: Sem Weterholt(D1), Marten Schartman en Florian Busschers 

Voorhoede: Sven oude Groen, Pelle Wermer En Bram klein Poelhuis 

Wissel: Guus van Aalst(D1) 

Afwezig: Aukje Bentvelsen, Bente ter Stal(beide turnwedstrijd) en Mats klein Poelhuis(blessure) 

Onder leiding van Scheidsrechter Reinier Haak werd er iets na 13:00 afgetrapt voor de wedstrijd.  

Onze jongens begonnen zeer voortvarend aan de wedstrijd. Direct vanaf de 1ste minuut werd er vol 

energie druk gezet op de tegenstander en waren we veelal in balbezit. Dit resulteerde direct al een 

aantal keer tot doelpuntrijke situaties. Bram wist met zijn snelheid een aantal keren vliegensvlug 

langs zijn directe tegenstander te razen. Een keer was hij zelf met een schot dichtbij een doelpunt en 

een keer gaf hij de bal strak voor, helaas wist Sven de mogelijkheid net niet tot doelpunt te 

promoveren.  

Na 8 minuten was het alsnog raak. Marten passeerde op het middenveld 2 tegenstanders waarop de 

3de tegenstander het wel welletjes vond en hem tegen de vlakte werkte… Normaliter eist Mats vrije 

ballen die doelpuntrijk kunnen worden op. Vanwege zijn afwezigheid pakte broer Bram deze taak op. 

En niet zonder succes… een snoeiharde knal vliegt in een rechte streep naar de linkerbovenhoek. 1-0! 

Waarschijnlijk heeft de keeper de bal niet eens zien aankomen… en wacht hij op dit moment nog 

steeds op het moment dat de vrije bal genomen wordt.  

Terwijl we nog aan het nagenieten waren van de mooie goal van Bram was het Pelle die middels een 

mooie individuele actie en een klein beetje hulp van de keeper van de tegenstander de 2-0 binnen 

schoot. Binnen 10 minuten hadden we een riante voorsprong te pakken. Helaas werd ons spel er na 

de 2-0 niet beter op. We begonnen slordiger te spelen en er werd veelvuldig balverlies geleden.  

Echter waren de Haaksbergse jongens niet bij machte om tot echte doelpogingen te komen. Hierdoor 

was de ruststand 2-0. 

In de rust werd Sem vervangen voor Guus en vol goede moed gingen we het veld weer op voor de 2de 

helft. Doelstelling was dat we gingen werken aan ons veldspel en door makkelijk te voetballen tot 

mooi uitgevoerde aanvallen te komen. Bovenal was het resultaat belangrijk en wilden we ten koste 

van alles de 3 punten in eigen huis houden. 

De 2de helft was er helaas een om snel te vergeten. Er werden weinig tot geen kansen gecreëerd en 

het veldspel was niet al te best. Gelukkig zoals vaker stond onze verdediging goed georganiseerd en 

kregen we ook weinig kansen tegen. Na ongeveer 60 minuten kregen we de eerste echte grote kans 

tegen maar gelukkig voor ons waren zowel keeper als verdedigers alert en werd het gevaar telkens 

onschadelijk gemaakt. Na ruim 70 minuten vloot de goed fluitende Reinier Haak voor het einde van 

een matige 2de helft. Het spel was niet best, echter wel weer 3 punten. In de laatste 4 wedstrijden 

werden er 8 punten gepakt en niet meer verloren.  



Aankomende zaterdag spelen we om 14:00 uit tegen Bentelo O15-1. Hopelijk kunnen we dan 

wederom een positief resultaat boeken. Hopelijk tot dan! 


