
BSC Unisson J17-1 speelt ver ondermaats, maar weet wel te winnen (3-0). 
 
Afgelopen zaterdag moest BSC Unisson JO17-1 het op de Zweede opnemen tegen Sportclub 
Enschede JO17-2. Bij BSC Unisson JO17-1 ontbraken Mats en Bram Klein Poelhuis, Pelle Wermer en 
Marten Schartman (alle vakantie). Stijn Lassche, Jurgen Roerink en Rick Welbroek waren bij de 
wedstrijdselectie gehaald om dit op te vangen. Bij Sportclub hadden ze ook personele problemen, 
want de trainer was een "interim" en hij moest het dan ook nog eens doen met 10 spelers. 
 
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, 7. Jurgen Roerink, 9.Stijn Lassche en 14. Mitchell 
Eilander 
 
Wissels: 
10. Axel Roozeboom en 11. Rick Welbroek 
 
Vooraf werd nog benoemd dat het lastig voetballen is tegen tien tegenspelers, omdat ze ongetwijfeld 
zullen gaan inzakken en hopen op een countertje. Dit was ook hetgeen wat vanaf de eerste minuut 
gebeurde. In plaats van de bal het werk te laten doen, werd er continu gelopen met de bal en 
hierdoor was het moeilijk kansen creëren. Achterin kwamen we geen enkele keer in de problemen 
en had Wesley niet meer te doen dan twee terugspeelballen. Voorin kwamen we niet verder dan 
enkele kleine mogelijkheden en zodoende gingen we met de bekende brilstand rusten. 
 
In de rust komt Rick in het veld voor Jurgen. Verder wordt benadrukt dat we de bal twee á drie keer 
moeten gaan raken om de tegenstander kapot te spelen.  
 
In de tweede helft verandert het spelbeeld nauwelijks en blijft BSC Unisson de bovenliggende partij. 
Gelukkig zijn er enkele jongens die de bal wel minder vaak gaan raken, zodat de aanvallers eerder en 
beter in stelling gebracht kunnen worden. Na een uur voetballen komt BSC Unisson JO17-1 eindelijk 
op voorsprong als de bal van de linkerkant snel naar de rechterkant wordt overgespeeld op d goed 
inlopende Florian Busscher. Florian bedenkt zich geen moment en schiet de bal van ruim 20 meter in 
de lange hoek (1-0). Na deze treffer moet Sportclub wel iets meer naar voren gaan spelen en dit 
geeft ons nog meer ruimte die goed wordt benut. De 2-0 komt op naam van Jesse Hinnen die uit de 
rebound de bal over de keeper wipt en in de slotfase maakt Jordy er vanaf de penaltystip nog 3-0 
van.  
 
Wie de uitslag voorbij ziet komen denkt aan een prima overwinning. Dit was het ook, want de punten 
blijven in Boekelo en de koppositie wordt verstevigd. Het spel zal aankomende zaterdag toch echt 
anders moeten. Aankomende zaterdag spelen we wederom thuis en dan is Sparta Enschede JO17-3 
de tegenstander. Op De Zweede wordt dan om 16:00 uur afgetrapt. 
 
Arjan Wissink    
 


