
27-05-17 BSC Unisson JO15-1G speelt toernooi in Delden 

Zonder de afwezigheid van Mats & Bram (atletiek) en Julian, Bente, Marten en 
Jesse(blessures, wel aanwezig) maar met Guido, Slavik, Niels en Tom(Jo15-2) en 
Steven, Jordi en Mitchell (nieuwe spelers) werd er afgereisd naar Delden. Afgelopen 
zaterdag heeft de Jo15-1, onder zeer warme omstandigheden, een toernooi gespeeld 
bij SV Delden. In een poule met SV Delden O15-1, GFC O15-2, Borne O15-1 en 
Hengelo O15-1 werd er 1 x gewonnen en 3 x verloren. 

De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen de gastheren uit Delden. Na 20 spannende 
minuten stond er helaas een 1-0 achterstand op het scorebord. Waar onze jongens uit 
Boekelo een legio aan kansen wisten te creëren maar niet tot scoren wisten te komen, 
hadden de jongens uit Delden aan een enkele sporadische uitval genoeg om dit wel te 
doen. Waardoor we een enigszins onterechte nederlaag leden. 

De 2de wedstrijd werd gespeeld tegen GFC o15-2. Deze tegenstander kwam als enige 
uit de 3de klasse(overige teams speelden afgelopen seizoen 2de klasse). Op papier de 
makkelijkste tegenstander. Dit bleek te kloppen want na 20 minuten voetbal stapten 
we met een 2-0 overwinning van het veld af. Hierbij moet gezegd worden dat er 
wanneer we iets koelbloediger waren geweest in de afwerking er ook zomaar een 4 a 
5-0 eindstand had kunnen staan. 

De 3de wedstrijd speelden we tegen Borne o15-1. In een spannende wedstrijd 
verloren we helaas met 1-0. Wederom brak de matige afronding ons op. Terwijl we in 
de counter de deksel keihard op de neus kregen. 

Tot slot de wedstrijd tegen Hengelo o15-1. In deze wedstrijd werd bepaald wie er als 
2de zou eindigen op het toernooi. Bij een ruime winst zouden we de jongens uit 
Hengelo passeren, bij verlies was zelfs de 5de plek nog een optie. De warmte had 
duidelijk zijn slachtoffers geëist en in deze wedstrijd waren we nauwelijks bij machte 
om tot uitgespeelde aanvallen te komen. Dit gold overigens ook voor de tegenstander. 
Toch kregen we enkele minuten voor tijd toch de 1-0 tegen waardoor we voor de 3de 
keer als verliezer van het veld stapten. 

Een leuk toernooi, met leuke tegenstanders. 1x gewonnen en 3x helaas verloren. Er 
had zeker meer ingezeten want kwalitatief gezien waren we ondanks de vele 
afwezigen misschien wel het meest technische team in onze poule. 

 


