
Jo15-1 verliest uitwedstrijd tegen Sp. Neede Jo15-1. 

Afgelopen zaterdag heeft ons Jo15-1 elftal haar 2de uitwedstrijd in de competitie gespeeld. In Neede 

werd er een gespeeld tegen Sp. Neede Jo15-1. Beide ploegen stonden voorafgaand aan de wedstrijd 

op 4 punten na 2 wedstrijden. Bij een overwinning zouden onze jongens zich netjes nestelen in de 

top van de ranglijst, bij een nederlaag zou er een inhaalslag moeten worden ingezet. 

Opstelling BSC Unisson: 

Doelman: 1. Daan Weterholt, 

Verdediging: 14. Bente ter Stal, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers© en 2 Julian Voogsgeerd, 

Middenveld: 5. Merijn Snippert, 10. Marten Schartman en 6. Aukje Bentvelsen, 

Voorhoede: 11. Mats klein Poelhuis, 12. Pelle Wermer en 7. Bram klein Poelhuis, 

Wissel: 9. Sven oude Groen. Afwezig: Florian Busschers. 

Om 13.00 werd er afgetrapt voor de wedstrijd, en waar de meeste spelers/toeschouwers nog niet 

eens door hadden dat de wedstrijd begonnen was, hadden wij om 13.01 de bal al in het netje van de 

tegenstander liggen. Bram zette goed door aan de rechterkant en gaf een voorzet. Bram raakte de 

bal niet perfect en hij ging iets te ver naar rechts, dit had de keeper niet aan zien komen. De bal 

zweefde zo over de keeper de goal in, 0-1. 

Een lekkere binnenkomen en onze jongens leken direct op rozen te zitten. Je zou denken dat je door 

zo’n vroege voorsprong een stuk makkelijker zou gaan voetballen. Dit viel helaas voor ons behoorlijk 

tegen. Er werd wel goed druk naar voren gezet, echter konden de gastheren wanneer ze zich onder 

de druk uit wisten te voetballen al snel heel gevaarlijk worden. Nadat er in eerste instantie nog een 

aantal gevaarlijk diepe ballen onschadelijk werden gemaakt. Was het na een kleine tien minuten dan 

toch raak. De bal werd diep gespeeld en onze centrale verdedigers stonden beiden te ver naar voren 

opgesteld. De bal viel precies goed voor de rechtsbuiten, die veel sneller was dan onze achterste 

mensen. Thijs wist zijn achterstand op de speler nog goed te maken, had de bal ook te pakken, maar 

vergat om de bal weg te werken. De bal kwam opnieuw voor de speler van Neede, in 2de instantie 

wist hij wel succesvol af te ronden. 1-1.  

Het spelbeeld bleef aan beide zijden zeer slordig. Toch kregen zowel Pelle als Mats kregen kansen om 

de 1-2 binnen te schieten. Neede moest zich beperken tot verdedigen. Bij ons was de defensie 

inmiddels wakker geschud en er kwam geen dreiging meer van de voorhoedespelers van de 

tegenstander af. Er werd niet meer gescoord en we gingen rusten met een 1-1 stand. 

In de 2de helft was er maar een ploeg die wilde voetballen en dat waren onze jongens. Neede zakte 

steeds verder in en liet ons het spel maken. Zaak was om extra alert te zijn op de omschakeling van 

de tegenstander omdat we wisten dat ze 2 snelle jongens voorin hadden lopen. We kregen in deze 

fase voldoende mogelijkheden die helaas steeds niet goed genoeg werden uitgespeeld om van echte 

kansen te spreken. Waar je zou denken dat er een goal moest vallen in ons voordeel waren het de 

jongens van Neede die in een counteraanval uit het niets op 2-1 kwamen.  

Er werd door ons nog meer druk vooruit gegeven, Joep werd door geschoven naar het middenveld 

en er ontstond veel ruimte achter onze vermoeide verdedigers. Een alles of niets poging, die 10 

minuten voor tijd door de rechtsbuiten werd gepromoveerd tot niets. Hij was Julian te slim af en 



passeerde voor de 3de keer in de wedstrijd Daan. Een hattrick was geboren. Wij waren niet bij machte 

om nog iets terug te doen. We gingen dus helaas met 0 punten terug naar Boekelo. Een matige partij, 

waar we toch de beter voetballende ploeg waren. Zonde dat we dan niet de kracht/mogelijkheden 

aangrijpen om de tegenstander onze wil op te leggen. 

Deze week maar weer hard trainen om er aankomende zaterdag weer voor de volle 100% te staan. 

Om 13.00 uur zal er op de Zweede worden afgetrapt. De leeftijdsgenoten uit Bentelo zullen dan bij 

ons op bezoek komen. Hopelijk worden de jongens gesteund door veel supporters zodat we de 2de 

overwinning van het seizoen kunnen boeken. Tot dan! Douwe. 


