
BSC Unisson JO15-1G komt te kort tegen Twenthe Goor JO15-1 

Twenthe G JO15-1 – BSC Unisson JO15-1G, eindstand 5-1 (3-1) 

Afgelopen zaterdag stond voor BSC Unisson JO15-1G de lastige uitwedstrijd bij Twenthe Goor JO15-1 
op het programma. Bij BSC Unisson was Aukje Bentvelsen afwezig, omdat ze naar Amsterdam was 
voor een concert. De JO13-1 speelde een uitwedstrijd bij Wilhelminaschool en Dion Morsink was 
bereid bevonden om na zijn wedstrijd naar Goor te komen om bij ons op de bank te gaan zitten. 
Julian Voogsgeerd en Pelle Wermer waren te laat, maar aangezien Dion pas kort voor de wedstrijd 
aanwezig kon zijn had Pelle het geluk om toch te mogen starten. 

Opstelling BSC Unisson JO15-1G: 

1. Daan Weterholt, 15. Bente ter Stal, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 5. Merijn Snippert, 8. 
Florian Busscher, 10. Marten Schartman, 9. Sven Oude Groen, 7. Bram Klein Poelhuis, 12. Pelle 
Wermer en 11. Mats Klein Poelhuis 

Wissels: 2. Julian Voogsgeerd en 6. Dion Morsink 

Vooraf werd aangegeven om in te zakken, maar in de beginfase was Twenthe erg slordig en werd er 
voor gekozen om de laatste linie onder druk te zetten. De jongens uit Boekelo waren het eerste 
kwartier ook beteren, maar behalve en aantal cornerballen worden er geen kansen gecreëerd. Uit 
het niets komt Twenthe JO15-1 op voorsprong als ze een vrije bal op het middenveld snel nemen. 
De verdediging van BSC Unisson JO15-1G lette niet goed op en zo kwam de opponent in 
scoringspositie. Daan wist de eerste en tweede inzet te keren, maar in derde instantie werd de bal 
toch binnengeschoten (1-0). Deze treffer geeft de koploper zelfvertrouwen en ze gaan nemen 
geleidelijk het initiatief over. Na een mooie aanval over de linkerkant weten ze ook de 2-0 op het 
scorebord te zetten. 

Onze jongens geven echter niet op en blijven geloven in een positief resultaat. Een te korte 
terugspeelbal van laatste man van Twenthe wordt met een geplaatste schuiver van Mats afgerond en 
we zijn weer terug in de wedstrijd (2-1). We komen kort hierna bijna op 2-2 als Bram vanaf de 
rechterkant een strakke voorzet geeft die door zijn broertje (Mats) rakelings naast wordt gekopt. 
Door knullig balverlies op het middenveld kan Twenthe Goor in de 30ste minuut met een overtal 
richting het doel van Daan en speelt dit keurig uit door een een-tweetje op te zetten (3-1). Vlak voor 
rust lijkt aan de andere kant de aansluitingstreffer gemaakt te worden als Mats een afgeslagen 
cornerbal op vangt en de 16 meter binnen dribbelt. Hij passeert 6! verdedigers, maar vergeet de bal 
tegen de touwen te schuiven. 

In de rust komt Julian Voogsgeerd in de ploeg voor Bente ter Stal die in het eind van de eerste helft 
geblesseerd is geraakt en maakt Dion Morsink voor de eerste keer zijn opwachting in de JO15-1. Hij 
komt in het veld voor Pelle Wermer en Mats Klein Poelhuis gaat in de spits spelen. 

Vol goede moed gaan we de tweede helft in om de aansluitingstreffer te maken en er weer een 
wedstrijd van te maken, maar we zijn na 3 minuten al een illusie armer. Door een communicatiefout 
achterin komt de spits van Twenthe vrij voor Daan en maakt geen fout waardoor de wedstrijd al aan 
het begin van de tweede helft beslist is. De spelers van beide ploegen hebben dit ook in de gaten en 
het baltempo gaat omlaag en het op en neer golvende spel van de eerste helft is helemaal 



verdwenen. Twenthe weet nog wel één keer te scoren, waardoor de eindstand uiteindelijk 5-1 
wordt, maar verder gebeurt er weinig benoem waardigs. De goed fluitende scheidsrechter fluit deze 
sportieve wedstrijd dan ook na precies 70 minuten af. 

Dat we het moeilijk zouden krijgen was vooraf bekend en dat we van Twenthe Goor JO15-1 verliezen 
is geen schande, want dit is in onze ogen kampioenskandidaat nummer 1. Waar wij als begeleiding 
wel van balen is dat een aantal jongens het na de 4-1 wel welletjes vonden en er zodoende het 
laatste half uur weinig meer te beleven was (gelukkig had Twenthe er hier ook een aantal van). Een 
4-1 achterstand goed maken was ons niet meer gelukt, maar lekker blijven voetballen en het niveau 
van de eerste helft vasthouden behoorde wel tot de mogelijkheden. Lichtpuntje in de tweede helft 
was Dion Morsink, want die werkte zich een slag in de ronde tegen de gemiddeld twee jaar oudere 
tegenspelers! 

Volgende week spelen wij thuis tegen GFC JO15-1 en zullen we de tweede helft van afgelopen 
zaterdag snel weer moeten vergeten. Wanneer we hetzelfde spel op de mat kunnen leggen als in de 
eerste helft tegen Twenthe dan ben ik er van overtuigd dat we de punten in Boekelo kunnen houden. 
De aftrap op sportpark De Zweede is om 13:00. 

Arjan Wissink 


