
22-10-16 BSC Unisson JO15-1 – Sparta E JO15-2, eindstand 0-0 

BSC Unisson JO15-1G door naar derde ronde van de beker 

Afgelopen zaterdag stond in tweede ronde van de beker de wedstrijd tegen Sparta 
JO15-2 op het programma. Vooraf was bekend dat er bij een gelijkspel strafschoppen 
genomen moesten worden. 

Bij BSC Unisson was Bente ter Stal afwezig i.v.m. vakantie en daarom was Niels 
Barels van de JO15-2G bij de selectie gehaald om een selectie van 13 spelers op de 
been te krijgen. Mats en Bram Klein Poelhuis waren beiden wel aanwezig, maar 
hebben niet kunnen trainen, omdat zij vrijdag weer zijn gekomen van vakantie. 

De voorbereiding op zaterdag was rommelig, omdat Aukje en Thijs Bentvelsen te laat 
kwamen. De opstelling moest omgegooid worden en deze werd tijdens de warming-
up nogmaals veranderd, omdat Julian Voogsgeerd uitviel met een bovenbeen 
blessure. 

Opstelling BSC Unisson JO15-1G: 

1. Daan Weterholt, 8. Florian Busscher, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers, 5. 
Merijn Snippert, 9. Sven Oude Groen, 10. Marten Schartman, 14. Niels Barels, 7. 
Bram Klein Poelhuis, 12. Pelle Wermer en 11. Mats Klein Poelhuis 

Wissels: 2. Julian Voogsgeerd en 6. Aukje Bentvelsen 

In de beginfase van de wedstrijd stonden er twee zenuwachtige teams op het veld. 
Aan beide kanten werd er veelvuldig balverlies geleden, maar het was Sparta dat het 
meeste balbezit had. Echte kansen wisten zij in de beginfase niet te creeren, omdat 
Joep Timmers de rugdekking als laatste man goed verzorgde en de enkele keer dat hij 
er niet was, kwam Daan goed zijn goal uit. Hierna was het BSC Unisson was langzaam 
iets beter in de wedstrijd kwam. Eerst komt Bram gevaarlijk door over rechts, maar 
kan zijn broertje (Mats) net niet bereiken. Na 25 minuten moet Bram zich 
noodgedwongen laten vervangen door Aukje, nadat hij een tik op zijn linker wreef 
heeft gehad. Aukje gaat op haar vertrouwende rechtshalfpositie staan en Sven schuift 
door naar de rechtsbuitenplek. Even later is het Marten die Mats de diepte in stuurt. 
Mats tikt de bal op de 16 meter subtiel onder de keeper door, maar de goed 
meegelopen Sparta-verdediger kan de bal net voor de doellijn wegwerken. Hierdoor 
staat de brilstand met de rust nog op het scorebord. 

In de rust wordt benadrukt dat Sparta ieder duel wint en wij te vaak als toeschouwer 
fungeren. Sparta beschikt over veel (kleine) balvaardige spelers en als wij kans willen 
blijven maken op een overwinning dan moeten we zorgen dat we sterker zijn in de 
duels. 

In de tweede helft gebeurt dit ook en we krijgen hierdoor steeds meer grip op de 
wedstrijd zonder grote kansen te creëren. Centraal achterin bij Sparta JO15-2 staan 
twee grote spelers die telkens hun mannetje ("en vrouwtje") staan. Uit het niets lijkt 



BSC Unisson JO15-1G uit een cornerbal op voorsprong te komen, want iedereen gaat 
bij de eerste paal onder de bal door waardoor Thijs Bentvelsen de bal bij de tweede 
paal vrij kan intikken. Hij schrikt echter van deze mogelijkheid ziet de bal (op zijn 
moment) over het doel verdwijnen. Aan de andere kant lijkt Sparta vervolgens wel 
het doel te vinden, maar tot grote opluchting van een ieder van BSC Unisson belandt 
deze inzet op de lat. In het laatste kwartier zijn er aan beide kanten nog 
mogelijkheden, maar gescoord wordt er niet. 

Na 70 minuten staat er een terechte gelijke stand op het scorebord, maar moesten 
penalty's de doorslag gaan geven aangezien er een winnaar moest komen. Na overleg 
met de spelers werden de volgende jongens aangewezen om vanaf elf meter aan te 
leggen: 

1. Bram Klein Poelhuis 
2. Sven Oude Groen 
3. Joep Timmers 
4. Pelle Wermer 
5. Marten Schartman 

Daan Weterholt heeft donderdagavond nog op penalty's kunnen trainen en hield er 
op de training een aantal fraai uit. Jesse Hinnen die vanwege een langdurig blessure 
benoemd is tot "materiaalman" werd aangewezen als cameraman. 

Dat strafschoppen vaak een loterij is blijkt maar weer en hopelijk hebben we deze in 
de derde ronde niet nodig om de vierde ronde te bereiken. 

Volgende week speelt BSC Unisson JO15-1G voor de competitie de lastige 
uitwedstrijd bij koploper Twenthe Goor JO15-1. Zij wisten alle zes de wedstrijden tot 
op heden te winnen en hebben momenteel een doelsaldo van 50 voor en 4 tegen. De 
jongens van Arjan, Egbert en Jeroen reizen echter vol vertrouwen af naar Goor. De 
aftrap is om 12:45 op Sportpark 't Piep Willem en wij hopen weer op de steun van 
onze trouwe fans. 

Arjan Wissink 

 


