
26-11-15 BSC Unisson JO15-1G vergeet te verdedigen bij TVO

Afgelopen zaterdag moest de JO15-1G op bezoek in Beckum om daar tegen de 
plaatselijke TVO JO15-1 aan te treden. Om 11:45 uur werd er verzameld op De 
Zweede om daarna door de mist naar Beckum af te reizen.

 Opstelling BSC Unisson JO15-1G:
1. Daan Weterholt, 8. Florian Busscher, 3. Thijs Bentvelsen, 14. Bente ter Stal, 6. 
Aukje Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 5. Merijn Snippert, 11. Mats Klein Poelhuis, 
7. Bram Klein Poelhuis, 9. Sven Oude Groen en 10. Marten Schartman

 Wissels:   2. Julian Voogsgeerd en 12. Pelle Wermer

 Vanaf de eerste minuut was het BSC Unisson JO15-1G die de aanval zocht en in de eerste vijf
minuten werden er drie mogelijkheden gecreëerd, maar niet doeltreffend afgerond. Na 7 
minuten voetballen wordt er dan wel gescoord, maar aan de andere kant. De centrale 
verdediger van TVO wint eenvoudig een duel, speelt de centrale middenvelder in en door de 
as van het veld wordt vervolgens de spits van TVO vrij voor het doel gezet. Hij maakt geen 
fout en zet TVO JO15-1 vanuit het niets op voorsprong (1-0). Het is BSC Unisson dat gelijk 
weer het initiatief neemt, maar door gebrek aan scherpte en werklust weet het de defensie 
van TVO niet aan het wankelen te brengen. Toch zijn we dichtbij de gelijkmaker als Mats 
vanaf 20 meter de bal op de kruising schiet en niet veel later een bal inkopt die van de lijn 
wordt gehaald. Daarna is het TVO dat vrij eenvoudig uitloopt naar 3-0 door goed te 
counteren. De spelers van TVO krijgen "vrije doorgang," want er is totaal geen omschakeling 
aan Boekelose kant. Een paar minuten voor rust weet Mats Klein Poelhuis iets terug te doen 
namens BSC Unisson en zet de 3-1 op het scorebord. Deze opsteker heeft echter geen effect, 
want we laten de aanvoerder van TVO op slag van rust de 4-1 maken zonder hem een 
strobreed in weg te leggen. 

 In de rust komen Pelle en Julian in het veld voor Merijn en Sven. Verder werd de inzet en 
dan voornamelijk bij balbezit tegenstander aangehaald.

 Ook in de tweede helft werd er voornamelijk op de helft van de tegenstander gespeeld, 
maar werd er in de omschakeling wel meer gedaan. De gastheren waren in hun nopjes met 
de 4-1 voorsprong, dus gooiden de boel achterin dicht en gokten op de counter. Uit één van 
deze counters weten ze de voorsprong zelfs te vergroten naar 5-1. Daarna kregen wij enkele 
mogelijkheden, maar verder dan een bal op de paal van Joep Timmers kwamen we niet. 
Eindstand: 5-1.

 Voetballend waren wij een stuk vaardiger dan de opponent uit Beckum, maar als je als 
collectief hebt verzuimd om voor elkaar te werken dan verlies je terecht! Momenteel staan 
we op een teleurstellende 9de plek en gezien de kwaliteiten van de spelersgroep die we tot 
onze beschikking hebben is dat veel te laag! 



 Voor ons als trainers is er dus voldoende werk aan de winkel, maar ook dat is weer een 
uitdaging. Volgende week spelen we (alweer) tegen koploper WVV'34 JO15-1 uit 
Hengevelde. Vorige week waren zij bij ons op bezoek en gingen ze met een 2-6 overwinning 
weer naar huis. Volgende week krijgen we dus al de mogelijkheid om revanche te nemen. In 
Hengevelde wordt om 12:45 afgetrapt.

 Arjan Wissink      


