
BSC Unisson Jo17-1 speelt belangrijke uitwedstrijd tegen LSV(Lonneker Sport Vereniging) 

Afgelopen zaterdag heeft de Jo17-1 de belangrijke uitwedstrijd gespeeld tegen de leeftijdsgenoten 

uit Lonneker. LSV Jo17-1 had tot nu toe 9 punten uit 4 wedstrijden. In Lonneker werd om 12:30 

afgetrapt voor de wedstrijd. 

Opstelling: 

Keeper: Wesley van Mil 

Verdediging: Slavik Rodionova, Joep Timmers©, Thijs Bentvelsen en Florian Busscher 

Middenveld: Jesse Hinnen, Jordy Wijnsma en Stijn Lassche 

Voorhoede: Mats klein Poelhuis, Pelle Wermer en Bram klein Poelhuis 

 

Wissels: Marten Schartman en Mitchell Eilander 

Blessures: Axel Roozeboom en Merijn Snippert 

 

Een belangrijke wedstrijd met het oog op de naderende ontknoping in de competitie. Met nog 6 

wedstrijden te spelen werd iedere nog te spelen wedstrijd als een finale beschouwd. LSV had tot 

dusver 1x verloren(0-2 tegen Quick ’20 Jo17-3), waardoor ze 3 verliespunten meer dan ons hadden. 

Vandaag winnen zou dus resulteren in een riant verschil van 6 punten. Voor ons dus een cruciale 

middag. 

Na een matige warming-up(mede door gebrek aan veldruimte) werd er een kwartier later dan 

gepland gestart aan de wedstrijd. Vanaf minuut 1 gingen onze jongens in de aanval. We waren 

scherper dan de tegenstander aan de wedstrijd begonnen en de jongens uit Lonneker hadden geen 

antwoord op ons vlotte combinatievoetbal. Dit resulteerde al vroeg in de wedstrijd in een aantal 

goede mogelijkheden. Na 5 minuten was het Bram die aan de rechterkant diep werd gestuurd door 

Mats. Op snelheid passeerde hij 2 tegenstanders waarop hij vervolgens de 16 meter in snelde. Terwijl 

iedereen een voorzet verwachte, besloot hij voor eigen succes te gaan… Vol overtuiging schoot hij de 

bal langs de keeper in de korte hoek, 0-1. Een sterke start! 

Na de 0-1 zakten we iets verder in, ook het spel werd wat minder energiek. Langzaamaan werden we 

steeds verder onder druk gezet. LSV kwam wat beter in het spel, begon de duels te winnen op het 

middenveld en liet bovenal zien goed te kunnen voetballen. Dit resulteerde in de 20ste minuut 

uiteindelijk in de 1-1. Geklungel op het middenveld werd door de gastheren uit Lonneker keihard 

afgestraft. Nadat de bal door de mid-mid van LSV op het middenveld werd veroverd stuurde hij 

direct de snelle linksbuiten weg die evenals Bram de bal snoeihard in de touwen jaagde. 1-1. 

In het verdere verloop van de 2de helft bleef het rommelig aan Boekelose zijde, maar hadden we door 

enkele omzettingen de controle wel weer heroverd. Los van enkele frustraties over en weer 

gebeurde er weinig noemenswaardig waardoor we met een 1-1 de kleedkamer opzochten. 

In de rust werden Stijn en Jesse vervangen voor Mitchell en Marten. 

Opstelling 2de helft: 

Keeper: Wesley van Mil 

Verdediging: Florian Busscher, Joep Timmers©, Thijs Bentvelsen en Slavik Rodionova 

Middenveld: Mats klein Poelhuis, Jordy Wijnsma en Pelle Wermer 

Voorhoede: Marten Schartman, Mitchell Eilander en Bram klein Poelhuis 

 



In de 2de helft een wederom sterk startend BSC Unisson. Terwijl de meeste supporters(zo’n 50/60) 

nog niet eens weer aan de lijn waren gearriveerd, was het Mats die wederom zijn broer diep stuurde. 

Net als bij de 0-1 snelde Bram iedereen voorbij. Hij zocht dit keer de achterlijn op, gaf een strakke 

voorzet die over Mitchell heen vloog maar door Marten heerlijk werd geraakt achterin de 16 meter 

en vervolgens tegendraads de verre hoek in vloog. 1-2.  

In tegenstelling tot de 0-1 wisten onze jongens na deze 1-2 wel door te drukken. Er werd vanuit de 

organisatie gevoetbald terwijl LSV het spel mocht maken. Doordat we organisatorisch goed stonden 

stuitte iedere aanval van  LSV op onze defensieve muur. In de omschakeling waren we voortdurend 

gevaarlijk en de defensie van LSV had de handen vol aan onze behendige voetballers voorin. Na een 

kwartier voetballen in de 2de helft was het de sterk voetballende Mats die een bal veroverde links op 

het middenveld en direct een weergaloze crossbal gaf op Bram die vervolgens op volle snelheid 

richting het vijandige doel ging en de bal laag langs de keeper de goal in schoot 1-3. 

Na deze goal gingen de kopjes van de gastheren uit Lonneker hangen en gingen ze zich iets 

onsportiever gedragen. Zo leek het er op dat de nr. 10 aan Lonneker zijde iets te veel naar de 

wedstrijden van Badr Hari had gekeken, goed voorbeeld doet goed volgen…. 

Daarnaast leek de keeper meer gecharmeerd van judoka Dennis van der Geest dan van een vedette 

zoals Buffon want tot 3x toe keek hij tijdens het uitkomen niet naar de bal maar lag zijn focus volledig 

op het naar de grond werken van een naderende BSC Unisson speler. Gelukkig hielden onze jongens 

het hoofd koel en greep de scheidsrechter telkens als een echte Dennis Higler look-a-like in op het 

spelgedrag van de LSV spelers. 

Nadat wij via Mitchel en Mats een aantal mogelijkheden op 1-4 niet weten te verzilveren valt 5 

minuten voor tijd uit het niets de 2-3. De centrale verdediger van de tegenstander mag vrij het 

middenveld oversteken met de bal en besluit op 25 meter van de goal maar eens te schieten… hij 

raakt de bal perfect en de bal vliegt over Wesley heen, vlak onder de lat, de goal in. 

Het geloof is heel even terug bij de jongens uit Lonneker. Uit een scrimmage hadden ze misschien 

zelfs ook nog wel de 3-3 kunnen maken. Door een aantal overtuigende verdedigende acties gebeurt 

dit niet. In de laatste minuut wordt Mitchell weggestuurd, na een individuele actie wordt hij door de 

keeper ondersteboven gelopen waarop de goed meegelopen scheidsrechter niets anders kan doen 

dan de bal op de stip leggen. Jordi gaat achter de bal staan en schiet de bal feilloos binnen. 2-4!  

Direct volgt ook het eindsignaal waardoor de 3 punten mee naar Boekelo gaan. Belangrijkste winst 

van vandaag is dat we onze ongeslagen status behouden en nu met 18 punten uit 6 wedstrijden nog 

steeds bovenaan staan in de competitie. Aankomende zaterdag spelen we de volgende finale, om 

13:00 zal er worden afgetrapt in Hengelo. Tegenstander is dan: Hengelo Jo17-1. Graag tot dan! 

Egbert Roossink  

  


