
27-08-16 Avanti W JO15-2 – BSC Unisson JO15-1, eindstand 3-5 (1-3) 

Zaterdag 27 augustus stond voor BSC Unisson JO15-1 de uitwedstrijd bij Avanti Wilskracht 

JO15-2 op de planning. Vorige week zaterdag werd de eerste bekerwedstrijd met 3-0 

gewonnen van AJC'96 JO15-1. Toen waren buitenspelers Mats en Bram Klein Poelhuis nog 

niet teruggekeerd van hun welverdiende vakantie en werden zij vervangen door spelers van 

JO15-2. Vandaag dachten we dan op volle oorlogssterkte richting Avanti Wilskracht te 

kunnen afreizen, maar vanwege een feest kon Julian er niet bij zijn en is Jesse voorlopig niet 

inzetbaar. Jesse wordt aankomende woensdag geopereerd. Jesse ook via deze weg heel veel 

succes en we duimen voor een voorspoedig herstel!! 

Ondanks de twee afwezigen hadden wij vooraf al het vertrouwen in een goed resultaat. Kleine 

tegenvaller was dat Merijn zijn voetbalschoenen was vergeten en hierdoor enkele minuten te 

laat was met als gevolg een kleine omzetting in de opstelling. Op Sportpark Het Zoutendijk 

was een familiedag (springkussens, dansgroepen etc.), dus was het rondom de kleedkamers 

wat drukker dan normaal. Na de bespreking en het omkleden hebben we vanwege de hitte 

voor een verkorte warming up gekozen. 

Opstelling BSC Unisson JO15-1: 

1. Daan Weterholt, 8. Florian Busscher, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 14. Bente 

ter Stal, 6. Aukje Bentvelsen, 10. Marten Schartman, 12. Pelle Wermer, 7. Bram Klein 

Poelhuis, 9. Sven Oude Groen, 11. Mats Klein Poelhuis 

Wissel: Merijn Snippert 

Vanaf de aftrap was zichtbaar dat BSC Unisson JO15-1 de betere ploeg was en druk vooruit 

zette. Op de momenten dat er druk werd gezet en iedereen meedeed was er vrij snel balbezit 

voor BSC Unisson JO15-1. Dit leverde na 2 minuten de eerste kans op. Bram speelt zichzelf 

vrij aan de rechterkant en schiet de bal hard in het zijnet. Ook Pelle kwam als linkshalf twee 

keer gevaarlijk door, maar kon zichzelf of een medespeler niet in scoringspositie brengen. Tot 

aan de drinkpauze (17 minuten gespeeld) blijft het 0-0. In deze (korte) rust wordt benadrukt 

dat als er twee of drie spelers niet meedoen we ook geen druk vooruit hoeven te zetten en bij 

balbezit het veld breed moeten houden. Hopelijk wordt er het hele seizoen zo goed geluisterd, 

want binnen 3 minuten na de drinkpauze staat de stand op 0-2 door goed druk te zetten met 

het hele team. Hierdoor komen we op +/- 30 meter van de tegenstander in balbezit en weten 

Bram en Pelle het net te vinden. Eerst is het Bram die een mooie bal van Joep in de lange 

hoek schuift en de tweede Boekelose goal kwam op naam van Pelle na een fantastische één-

twee met Mats. Ook de 0-3 lijkt in de maak, maar Bram speelt de bal voor de keeper niet 

breed en stuit op de keeper. Avanti Wilskracht geeft zich niet over en gaat op jacht naar de 

aansluitingstreffer en maakt deze vrij snel. De net ingevallen spits blijkt erg snel te zijn en 

komt door middel van een lange bal alleen voor Daan te staan en maakt geen fout (1-2). Dit 

lijkt ook de ruststand te worden, maar net voor de rust krijgt BSC Unisson nog een vrije trap 

op ruim 20 meter. Mats speelt de Bal breed op Joep die een paar meter kan op dribbelen en 

besluit te schieten. Zijn schot wordt onderweg van richting veranderd door een verdediger en 

resulteert in de 1-3 op een perfect moment, want de scheidsrechter laat Avanti zelfs niet meer 

aftrappen. 



In de rust komt Merijn in het veld voor Sven. Merijn ging gewoon in de achterhoede spelen, 

zodat Florian door kon naar het middenveld en Pelle de plek van Sven in de spits kon 

overnemen. 

BSC Unisson JO15-1 begint vervolgens de tweede helft erg ongeconcentreerd. De ballen 

worden op "" melkbushoogte" en drie meter naast de man aangespeeld en niet na-gecoacht. 

Verder wordt er achterin te makkelijk gedacht en komt Avanti terug tot 2-3. In plaats van de 

bal terug te spelen op Daan of over de zijlijn te rossen wordt er geprobeerd een man uit te 

kappen en de spits maakt hier dankbaar gebruik van. In de drinkpauze worden de puntjes weer 

even op i gezet en wordt aangegeven dat het niet allemaal aankomt waaien. Ook deze 

drinkpauze heeft ons goed gedaan, want binnen een minuut weten we weer te scoren. Bram 

gaat goed langs zijn man aan de rechterkant en speelt de bal strak voor op zijn broertje. Mats 

controleert de bal en schuift hem daarna keurig in de hoek (2-4). Echter wordt achterin 

nogmaals dezelfde fout gemaakt en kan Avanti vrij snel de 3-4 maken en zodoende blijft het 

spannend. In de laatste 10 minuten moest Marten zich laten vervangen i.v.m. een 

enkelblessure en kwam Sven weer in het veld. Dit zorgde nog voor een kleine omzetting, 

maar leverde wel gelijk de genadeklap op. Een aanval door het centrum van Pelle en Mats 

zorgde ervoor dat Mats vanaf randje 16 kon afdrukken en de 3-5 op het scorebord kon zetten. 

Achteraf kunnen we zeggen dat we ondermaats hebben gespeeld, maar als je dan nog zoveel 

kansen creëert en vijf keer weet te scoren dan moeten we niet klagen!! 

Volgende week spelen we uit bij Sporclub Enschede JO15-2 en hebben we aan een gelijkspel 

genoeg om de volgende ronde van de beker te halen, omdat Sportclub vandaag niet heeft 

weten te winnen van AJC'96 JO15-1. Op het Diekman wordt om 12:45 afgetrapt en hopelijk 

hebben we dan weer net zoveel steun als vandaag! 

Arjan 

 


