
23-09-17 BSC Unisson JO17-1 begint competitie met een ruime overwinning 

Afgelopen zaterdag stond voor BSC Unisson JO17-1 haar eerste competitiewedstrijd op het 

programma. Op De Zweede moest om 15:00 uur aangetreden worden tegen Vogido JO17-2. Mitchell 

Eilander kon nog niet opgenomen worden in de wedstrijdselectie, omdat hij nog kampt met een 

liesblessure. Aangezien de JO17-2 geen wedstrijd hadden, was besloten door de technische staf om 

Rick Welbroek bij de groep te halen. 

  

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. Marten Schartman, 9. Pelle Wermer en 10. 

Mats Klein Poelhuis 

  

Wissels: 7. Bram Klein Poelhuis, 15. Rick Welbroek en 16. Axel Roozeboom 

  

In de eerste twintig minuten van de wedstrijd ging het spel gelijk op. De oorzaak hiervan was dat er 

voornamelijk aan Boekelose kant veelvuldig en slordig balverlies werd geleden. Ballen werden niet 

strak genoeg ingespeeld, er werd niet tot nauwelijks (na)gecoacht en er was te weinig beweging zonder 

bal. De 0-1 in de achtste minuut was hier een mooi voorbeeld van. Een te korte terugspeelbal werd 

vakkundig afgerond door de spits van Vogido. Na deze slordige beginfase pakt BSC Unisson het  goed 

op. Vanaf de 20ste minuut is het één richtingverkeer en gaat de bal in een hoog tempo rond. Binnen 

een tijdsbestek van acht minuten wordt de 0-1 achterstand omgebogen in een 4-1 voorsprong. De 

eerste goal die BSC Unisson maakt komt uit een vrije trap. De bal werd hoog voorgegooid bij de tweede 

paal door Joep Timmers en Jordy Wijnsma kopt de bal weer voor het doel. De vrijstaande Jesse 

Hinnen kan vrij eenvoudig de gelijkmaker binnenkoppen. Twee minuten later kopt Florian Busscher 

een cornerbal van Mats Klein Poelhuis binnen waarbij de keeper van Vogido niet vrijuit gaat. De derde 

goal komt op naam van Mats Klein Poelhuis die de bal in de rebound kan binnen tikken na een schot 

van Jordy Wijnsma. Dezelfde Jordy ziet ruim een minuut later zijn schot vanaf randje 16 meter wel 

achter de doelman verdwijnen (4-1). 

  

In de rust komen Bram en Rick in het veld voor Marten en Pelle. Er zijn in de rust lovende woorden 

over de laatste twintig minuten van de eerste helft, maar ook vooral kritische woorden over de eerste 

fase. 

  

In de tweede helft blijft BSC Unisson de betere ploeg en creëert erg veel kansen. In de 49ste minuut 

maakt Mats er 5-1 van op aangeven van Jordy. De 6-1 wordt gemaakt door ,de inmiddels weer in de 

ploeg gekomen, Peller Wermer na een fraaie steekpasses van Mats Klein Poelhuis. Inmiddels is 

supersub Axel Roozeboom ook al binnen de lijnen gekomen in de punt van de aanval en een ieder 

hoopt (en gunt hem) natuurlijk nog op een doelpunt van Axel. Het is Jordy die de 7-1 op het scorebord 

zet op aangeven van Joep. Het klokje tikt maar door en Axel heeft al twee goede mogelijkheden gehad 

die helaas geen doel troffen. In de allerlaatste minuut wordt Pelle nog een keer weggestuurd richting 

het vijandelijk doel en is niet egoïstisch en besluit de bal breed te tikken op de goede meegelopen......... 

Axel Roozeboom! Axel bedenkt zich geen moment en schiet de bal snoeihard tegen de touwen en viert 

dit uitbundig (1-8)! Scheidsrechter Egbert Roossink fluit na deze treffer ook gelijk af. 

  

Volgende week speelt BSC Unisson JO17-1 een uitwedstrijd bij Rigtersbleek JO17-2. In Enschede 

wordt om 14:30 uur afgetrapt. We hopen net als afgelopen zaterdag weer op veel steun. 

  

Arjan Wissink      

 


