
BSC Unisson JO17-1 na sensationele wedstrijd in Losser weer bovenaan 
 

Afgelopen zaterdag moesten de jongens van Arjan Wissink, Egbert Roossink en Jeroen 
Tierberink het in Losser op nemen tegen Losser JO17-2. Beide ploegen hadden voorafgaand 
aan deze speelronde twee wedstrijden gespeeld en zes punten. 
 

Bij BSC Unisson zat Axel Roozeboom niet bij de selectie, omdat de keeper van de JO17-2 niet 

aanwezig was. Axel heeft zaterdagmiddag in de JO17-2 gekeept (3-0 winst 😊). Verder 
kampt Marten Schartman met een blessure en voor hem in de plaats was Ewald Koetse bij 
de selectie gehaald. 
 

Opstelling BSC Unisson JO17-1: 
1. Wesley van Mil, 2. Slavik Rodionova, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 5. Merijn 
Snippert, 8. Florian Busscher, 6. Jordy Wijnsma, 12. Jesse Hinnen, 11. Ewald Koetse, 9. Pelle 
Wermer en 10. Mats Klein Poelhuis 
 

Wissels: 7. Bram Klein Poelhuis en 14. Mitchel Eilander 
 
In de beginfase waren er twee aftastende ploegen die bang waren om vroeg op achterstand te 
komen. Het was in de eerste helft Losser dat meer balbezit had, maar niet tot nauwelijks door onze 
defensie wist te komen. Verder dan enkele cornerballen kwamen de gastheren niet. BSC Unisson wist 
na 10 minuten voetballen wel een goede mogelijkheid te creëren, maar Pele schoot de bal van een 
meter of tien over het doel. In de 31ste minuut komt BSC Unisson JO17-1 dan toch op voorsprong. 
Jesse stuurt Ewald aan de rechter kant diep en die geeft op zijn beurt een afgemeten voorzet die 
door Mats bij de tweede paal wordt binnen gelopen (0-1). Het lijkt er op dat dit de ruststand is, maar 
op slag van rust is het Losser die uit een cornerbal uit de kluts op gelijke hoogte komt. Eerst wordt de 
bal tot twee keer toe niet goed weggewerkt en de ontstaande mogelijkheid wordt eerst nog 
gepareerd door Wesley, maar op de rebound heeft hij geen antwoord (1-1). 
 
In de rust wordt de gehele eerste helft geëvalueerd en wordt voornamelijk benoemd waar we 
vandaag te kort in schieten ten opzichte van de voorgaande wedstrijden. Bram en Mitchell komen in 
de rust in het veld voor Pelle en Florian. 
 
In de tweede helft een beter voetballend BSC Unisson, maar na 5 minuten voetballen is het toch 
Losser JO17-2 dat op voorsprong komt. Een verre inworp gaat over een ieder heen en met de 
opkomende middenvelder wordt niet meegelopen. Gevolg is dat deze de bal eenvoudig binnen kan 
schieten (2-1). Na deze achterstand gaat BSC Unisson JO17-1 op jacht naar de gelijkmaker en krijgt 
ook steeds meer veldoverwicht. Het is echter Losser dat de 1-3 weet aan te tekenen. Er lijkt een 
overtreding te worden gemaakt op Slavik, maar daar denkt de scheidsrechter echter anders over.... 
 
Met nog 20 minuten op de klok is het BSC Unisson JO17-1 dat één op één gaat spelen en er alles aan 
wil doen om niet met lege handen terug te keren naar Boekelo. Het is negen minuten voor tijd als 
Mats met zijn hoofd de 3-2 op het scorebord zet. Hierna zakt de thuisploeg terug tot in de eigen 16 
meter. Het is BSC Unisson dat steeds meer druk zet en in de 79ste minuut is het Mitchell die aan de 
linkerkant goed doorkomt en de bal in de verre hoek schiet (3-3). In plaats van na te genieten wordt 
de bal snel naar de middenstip gebracht om er alles aan te doen om met de drie punten naar 
Boekelo terug te keren. In de 82ste minuut is het Bram Klein Poelhuis die de bal onverwacht voor de 
voeten krijgt op 25 meter van het doel van de tegenstander. Bram bedenkt zich geen moment en 
neemt de bal vol op de pantoffel. Deze gaat in één streep naar de bovenhoek en de doelman van 
Losser JO17-2 heeft het nakijken (3-4). Deze voorsprong moet nog twee minuten vol worden 



gehouden, maar de thuisploeg was al helemaal leeg gespeeld en dus niet meer in staat om de 
gelijkmaker te forceren. 
 
Door deze (gelukkige, maar verdiende) overwinning heeft BSC Unisson JO17-1 de koppositie weer 
overgenomen in de tweede klasse. Volgende week zaterdag speelt BSC Unisson JO17-1 om 13:00 uur 
de thuiswedstrijd tegen SC Enschede JO17-2. Een ieder is natuurlijk weer van harte welkom om ons 
te komen aanmoedigen. 
 
Groeten Arjan Wissink 
 


