
16-09-2017 BSC Unisson JO17-1 verliest laatste bekerwedstrijd nipt van HSC '21 JO17-2 

BSC Unisson JO17-1 speelde afgelopen zaterdag 15 september de 3de en laatste bekerwedstrijd van 
dit seizoen uit bij HSC '21 JO17-2. Na een 7-2 nederlaag uit bij Longa’30 en een 2-2 gelijkspel thuis 
tegen Vios Beltrum hebben onze jongens de laatste wedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe 
seizoen met 3-2 verloren. 

In Haaksbergen werd er om 14:30 uur afgetrapt in de volgende opstelling: 

Keeper: Axel Roozeboom 
Defensie: Merijn Snippert, Thijs Bentvelsen, Joep Timmers en Slavik Rodionova 
Middenveld: Florian Busschers, Mats klein Poelhuis en Jordy Wijnsma 
Voorhoede: Marten Schartman, Pelle Wermer en Bram klein Poelhuis 

Reservebank: Jesse Hinnen, Wesley van Mil en Mitchell Eilander(blessure). 

Beide ploegen begonnen slordig aan de wedstrijd. Dit was voorspeld aangezien de warming-up aan 
beide kanten alles behalve scherp te noemen was. Al snel was zichtbaar dat we het vandaag op fysiek 
gebied moeilijk zouden gaan krijgen, de jongens uit Haaksbergen hadden zowel meer centimeters als 
kilo’s in hun bagagekoffer. Zaak was om elkaar via goed combinatievoetbal te gaan bereiken. 
Doordat er weinig werd bewogen wisten we hier niet toe te komen. Veel duels speelden zicht op het 
middenveld af, wat niet resulteerde in echte kansen. Onze buitenspelers wisten 1-1 situaties maar 
weinig te winnen waardoor we niet tot echte aanvallen wisten te komen. 

HSC’21 was weliswaar voetballend minder sterk maar had wel de beschikking over een boom van 
een spits en een razendsnelle en daarnaast technisch vaardige rechtsbuiten. Een individuele actie 
van de midmid (waar overigens wel een handsbal bij kwam kijken) werd na ongeveer 20 minuten niet 
goed verdedigd… nadat hij de achterlijn haalde zette hij de bal voor op de sterke spits.. na wat 
kappen en draaien was hij Thijs te slim af om vervolgens ook Axel het nakijken te geven met een 
bekeken schot, 1-0! Enkele minuten later zette de rechtsback de rechtsbuiten met een blinde bal aan 
het werk, onze achterhoede reageerde te laat en hij kon zo doorlopen richting goal… omspeelde Axel 
en wist zo de 2-0 binnen te schieten. 

Na deze goal werden onze jongens eindelijk wakker! Het waren Florian en Jordy die het team op 
sleeptouw namen. Na een aantal goede pogingen via Mats en Jordy, was het uiteindelijk 
laatstgenoemde die een goede aanval over de grond opzette en vervolgens werd gevloerd in de 16 
meter. Jordy ging zelf achter de bal staan en faalde niet. 2-1! Direct na deze 2-1 was de Haaksbergse 
rechtsbuiten wederom onze verdedigers te slim af en schoot de 3-1 binnen. Waar iedereen al met 
zijn gedachten al bij het rustsignaal was, dacht Jordy hier heel anders over. Op 20 meter van de goal 
besloot hij om maar eens aan te leggen voor een schot, niet geheel zonder succes want zijn bal 
belandde snoeihard onderkant lat zo goed als in de kruising, 3-2!  en tevens ruststand. 

In de rust verving Wesley Axel en kwam Jesse in het veld voor Marten. 
In de 2de helft zagen we een beter spelend Boekeloos team…. dat voor elkaar werkte en er alles aan 
deed om de gelijkmaker te maken. Echter kwamen we in de 2de helft niet verder dan een bal op de 
lat van Jesse, een afstandschot van Mats en een goede poging van Pelle. De Haaksbergse jongens 
wisten ook geen kansen meer te creëren waardoor het een vrij saaie 2de helft was waarin niet meer 
werd gescoord. Eindstand 3-2! 



Zaterdag spelen we de eerste competitiewedstrijd om 15:00 thuis tegen vogido Jo17-2. Tot dan! 

Een bijdrage van Egbert Roossink 

 


