
Onwennig BSC Unisson JO15-2GD verliest ruim van KSV JO15-1G 

03-09-16 BSC Unisson JO15-2GD – KSV JO15-1G, eindstand 1-9 (0-5) 

Na de eerste 70 minuten bekervoetbal van het nieuwe seizoen, met veel spelers die voor het 

eerst bij de junioren voetballen en een uitslag die aan het eind eigenlijk nog wel meeviel 

gezien het desastreuze begin, was de conclusie dat het allemaal nog erg onwennig was en er 

nog veel te verbeteren valt. 

Iedereen was keurig om 12 uur aanwezig en de 6 meiden en 8 jongens begonnen dan ook ruim 

voor aanvang aan de warming-up o.l.v. aanvoerd Jasper Wennink. Met de opstelling was het 

nog wat passen en meten voor gelegenheids-coach Fred Almoes, want een aantal goede 2e 

jaars O15-voetballers zijn doorgeschoven naar de O15-1 of naar de O17-1 en de vervangers 

uit de O13 komen nog wat snelheid en vooral lengte tekort en dat zou al meteen na de aftrap 

blijken. We hadden afgesproken dat er heel veel gewisseld zou worden en iedereen deze 

middag op meerdere plaatsen zou komen te spelen. Mochten we tegen een zeperd aanlopen, 

want de verwachting was dat de tegenstander fysiek veel sterker zou zijn, dan zouden we 

positief blijven. 

Dan de wedstrijd….. 

Waar wij na de aftrap om 13.00 uur nog liepen te dromen en we naar elkaar keken of iemand 

alsjeblieft de bal weg wilde trappen, was onze tegenstander KSV JO15-1G dat de eerste 

bekerwedstrijd met 8-0 had gewonnen, al klaar wakker. Na 3 minuten en 26 seconden 

(dankzij het fraaie electronische scorebord) was het 0-3 en na 10 minuten 0-4, waar wij nog 

nauwelijks over de middellijn waren geweest. Rust 0-5. 

In de rust uiteraard wat puntjes op de i gezet, maar dat leek niet geholpen te hebben, toen 

meteen na de aftrap de volgende al weer in het net achter keeper Job Homeijer lag. Tot ieders 

verrassing echter maakte mid-half Guido Stemerdink na een combinatie met Tom Vaanhold 

en een fraaie individuele actie de 1-6 na zo’n 10 minuten na rust. Daarna kregen we zelfs 

kansen op een 2e goal, maar zover kwam het niet. Na wat inschattingsfouten in de 

achterhoede werd het uiteindelijk 1-9. Met dank aan gelegenheids-grensrechter Patrick Barels 

en scheidsrechter Marcel Hinnen. 

En dan die onwennigheid. De JO19-2GD (Gemengd Dispensatie) is een team dat bestaat uit 

jongens en meisjes van 12 tot 16 jaar. Op zich al een enorm leeftijdsverschil, waarbij de 

meiden wat ouder zijn en de jongens wat jonger. Als je dan ook nog uit de pupillen komt dan 

moet je uiteraard nog wennen aan de veel grotere tegenstanders en aan je nieuwe 

teamgenoten. Ook wordt er bij de junioren wat anders gevoetbald. Femke Beugeling, komend 

uit die JO13-1, had hier nog het minste last van en schoffelde er aardig op los en deed Niels 

Barelds, die normaal het best tot zijn recht komt op het middenveld,  het als gelegenheids 

laatste man keurig, Daarnaast moesten velen op andere posities spelen dan ze gewend waren. 

Om enige vastigheid in dit team te krijgen is 2 x trainen in de week nodig. Dinsdag wordt er 

samen getraind met de JO15-1 o.l.b. Jeroen Tieberink, Arjan Wissink en Egbert Roossink en 

op de donderdag wordt er getraind o.l.v. Pim Moonen. Wat betreft de teambegeleiding is het 

heel andere koek en is er nog niets geregeld en dat went bij mij nooit. Donderdag 8 september 

is er om 18.00 uur een bijeenkomst voor alle spelers en ouders in de categorie O15 en O13 en 

daar hopen we ook alle spelers en ouders van de JO15-2GD te mogen begroeten, waarna we 

graag tot invulling van het begeleidingsschema voor de najaarscompetitie willen komen. 



De resterende 3 wedstrijden zal ik, zolang er nog geen vaste coach is, het team (net als vorig 

jaar ook uit nood geboren), coachen. Ik heb iedereen een overzicht gestuurd met alle 

wedstrijden en kunnen de ouders zich opgeven om te rijden, te vlaggen of als leider te 

functioneren door hun naam in te vullen.. 

Volgende wedstrijd woensdag 7 september 18.30 uur tegen Bon Boys JO15-5 in Boekelo op 

De Zweede. Voor die wedstrijd zoek ik nog een leider/grensrechter om te vlaggen en de 

tegenstander en scheidsrechter te ontvangen. 

Fred Almoes 

 


