
30-09-17 BSC Unisson JO17-1 blijft koploper na winst bij R’bleek JO17-2 

Afgelopen zaterdag moesten de jongens van Arjan Wissink, Egbert Roossink en Jeroen 
Tieberink het in Enschede opnemen tegen Rigtersbleek JO17-2. Mitchell Eilander was wel 
aanwezig, maar was nog niet fit genoeg om mee te spelen. Aangezien BSC Unisson JO17-2 op 
het laatste moment werd afgelast is besloten om Rick Welbroek aan de wedstrijdselectie toe 
te voegen.  

 Bij de tegenstander was Rigtersbleek JO17-1 vrij en zodoende bestond de selectie 
van Rigtersbleek JO17-2 na een kwaliteitsinjectie ineens uit een kleine 20 man. Verder was 
er bij ons één auto met autopech met als gevolg dat er vier jongens de laatste 2 km te voet 
hebben afgelegd. 

 Tijdens de warming-up waren de spelers enkel en alleen bezig met bovenstaand 
randgebeuren en zodoende was er de noodzaak om vlak voor de wedstrijd in de kleedkamer 
de koppen bijeen te steken. De spelers werden allemaal even met de neus op de feiten 
gedrukt en er van bewust gemaakt dat we voor niemand bang hoeven te zijn. 

 Opstelling BSC Unisson: 

1. Wesley van Mil, 2. Slavik Rodionova, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers, 5. Merijn 
Snippert, 12. Jesse Hinnen, 6. Jordy Wijnsma, 10. Mats Klein Poelhuis, 7. Bram Klein Poelhuis, 
9. Pelle Wermer en 11. Marten Schartman 

 Wissels: 8. Florian Busscher, 15. Rick Welbroek en 16. Axel Roozeboom 

 

Vanaf de eerste minuut staat er een gemotiveerd BSC Unisson JO17-1 in het veld die er op 
gebrand zijn om de punten mee te nemen naar Boekelo. Na drie minuten is het Bram die 
zichzelf aan de rechterkant lanceert. Bram snelt van eigen helft langs de zijkant richting de 
16 meter van de tegenstander en geeft drie tegenstanders het nakijken. In de 16 meter 
probeert hij de laatste tegenstander uit te kappen. Dit lukt hem niet, maar de bal valt wel 
voor de voeten van Pelle Wermer die geen moment nadenkt en de bal snoeihard achter de 
doelman van Rigtersbleek JO17-2 schiet (0-1). Na deze snelle openingsgoal probeert 
Rigtersbleek het initiatief te nemen en heeft meer balbezit, maar dit weten ze alleen op 
eigen helft te behouden. BSC Unisson JO17-1 zit er op eigen helft zo kort op dat er geen 
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enkele speler van Rigtersbleek is die ook maar met bal in de buurt van Wesley kan 
komen. Uit onmacht probeert Rigtersbleek het van grote afstand, maar deze schoten gaan 
naast of recht op Wesley af. Na 28 minuten voetballen weet BSC Unisson de marge te 
verdubbelen als Marten Schartman geen moment na denkt als een bal de 16 meter wordt 
uitgewerkt bij Rigtersbleek. Van ongeveer 25 meter besluit Marten de bal te schieten en hij 
ziet zijn schot in de verre kruising belanden (0-2). Vervolgens wordt deze voorsprong 
vakkundig vastgehouden tot aan de rust. 

 In de rust komen Rick Welbroek en Florian Busscher in de ploeg voor Jesse Hinnen en 
Marten Schartman. Verder wordt benadrukt dat Rigtersbleek er alles aan zal doen om zo 
snel mogelijk de aansluitingstreffer te maken en wij er nog lang niet zijn. De opdracht was 
dan ook om compact te blijven spelen met dezelfde inzet als in de eerste helft. Daarnaast 
moeten we ons niet gaan ingraven, maar ook juist in balbezit op zoek gaan naar de 3-0, want 
dat zal de genadeklap voor Rigtersbleek JO17-2 zijn. 

 Deze afspraken worden in de tweede helft ook nagekomen en na 6 minuten spelen in de 
tweede helft valt de 0-3 ook. Na goed doorzetten van Pelle Wermer krijgt hij zelf een 
schietkans met zijn (mindere) linkerbeen. Vanaf de rechterkant krult hij de bal met links 
fantastisch in de lange hoek. Na deze treffer zie je dat het geloof in een goed resultaat bij de 
tegenstander met de minuut afneemt. Bij BSC Unisson JO17-1 blijft iedereen echter tot aan 
de laatste minuut knokken om achterin ook de nul te houden. De moegestreden Pelle 
Wermer, Bram Klein Poelhuis en Jordy Wijnsma worden in de laatste 20 minuten nog 
vervangen door Jesse Hinnen, Marten Schartman en Axel Roozeboom. Ook zij maken in de 
slotfase nog de nodige meters om deze voorsrpong vast te houden. Na 79 minuten vindt de 
scheidsrechter het mooi geweest op deze regenachtige middag en zijn de drie punten een 
feit. Later blijkt dat dit inhoudt dat de koppositie nog één week behouden blijft.  

 Volgende week zal BSC Unisson JO17-1 niet in actie komen vanwege de Military. Op 
zaterdag 14 oktober (om 14:30 uur)gaat BSC Unisson JO17-1 op bezoek bij Losser JO17-2. 
Losser heeft net als BSC Unisson uit de eerste twee wedstrijden zes punten weten te 
behalen. 

 Namens BSC Unisson JO17-1 wens ik een ieder een heel fijn Militaryweekend en hopelijk 
zien we elkaar op zaterdag 14 otkober in Losser.  

 Arjan Wissink 

  

   

 


