
20-05-17 BSC Unisson JO15-1G eindigt als derde op Jan Spijk toernooi VV UDI 

Afgelopen zaterdag stond voor BSC Unisson JO15-1G het Jan Spijk Toernooi op het 
programma. Slavik Radionova, Guido Stemerdink en Niels Barels waren bereid om 
bij ons mee te spelen, omdat we nog steeds een viertal geblesseerden hebben. 

Om 8:30 uur werd er verzameld op De Zweede en om 9:25 uur stond de eerste 
wedstrijd gepland. Om 8:50 aangekomen bij vv UDI blijkt echter dat het schema is 
omgegooid en we om 9:00 uur de eerste wedstrijd moeten spelen tegen vv UDI JO15-
1. Snel omkleden en een korte warming-up was dus het vervolg. 

In een gelijkopgaande wedstrijd komt BSC Unisson JO15-1G na vijf minuten spelen 
op een 1-0 voorsprong door Mats Klein Poelhuis. Zijn voorzet van de rechterkant 
waait buiten bereik van de keeper bij de tweede paal in het doel. UDI begint na deze 
treffer meer druk op onze defensie uit te oefenen en dit leidt tot twee individuele 
fouten die vakkundig worden afgerond met als gevolg dat we deze wedstrijd verliezen. 

De tweede wedstrijd moesten we het opnemen tegen Sportlust Glanerbrug JO15-1. Al 
vroeg in de wedstrijd kijken we tegen een achterstand aan als de snelle spits een lange 
bal subtiel over Daan heen schiet. Kort daarna wordt de wedstrijd beslist als een 
middenvelder van Sportlust verwoestend uithaalt en de bal in de lange hoek schiet (2-
0). 

Na twee nederlagen was duidelijk dat de derde plaats het maximaal haalbare was, 
maar daarvoor moest er wel gewonnen worden van Victoria’28 JO15-2 en UDI JO15-
2. Deze twee wedstrijden liet BSC Unisson JO15-1G zich van haar beste kant zien. 
Tegen Victoria’28 JO15-1stond er heel snel een 3-0 voorsprong op het scorebord door 
3 doelpunten van Pelle. In de slotfase wist Victoria JO15-2 nog wat terug te doen (3-
1). 

Tegen UDI JO15-2G moest er gewonnen worden om de derde plaats veilig te stellen. 
Vooraf werd een walk-over verwacht en deze kwam er ook. Eerst wist Sven een 
zuivere hattrick te maken en vervolgens was het de beurt aan Mats die met twee 
doelpunten de stand naar 5-0 tilde. 

Eindresultaat van een ochtend voetballen was een derde plaats. Met iets meer 
scherpte op de vroege ochtend had er wellicht iets meer ingezeten. Alle 
randvoorwaarden waren goed en ook de organisatie had goed haar best gedaan. 

Volgende week zaterdag spelen we om 12:00 uur een toernooi bij vv Delden. 
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