
BSC Unisson JO17-1 blijft zonder puntverlies na overwinning op AJC'96 JO17-1 (3-0) 
 
Afgelopen zaterdag was AJC te gast op sportpark De Zweede. De trainer van AJC'96 JO17-1 is een 
oude bekende voor ons. Herwin Meijeringh voorziet dit team namelijk van oefenstof. 
 
Bij BSC Unisson JO17-1 kon Merijn Snippert nog niet meespelen vanwege een hamstringblessure.  
 
Opstelling BSC Unisson JO17-1: 
1. Wesley van Mil, 2. Slavik Rodionova, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers, 8. Florian Busscher, 12. 
Jesse Hinnen, 6. Jordy Wijnsma, 10. Mats Klein Poelhuis, 7. Bram Klein Poelhuis, 9. Pelle Wermer en 
11. Marten Schartman 
 
Wissels: 13. Axel Roozeboom en 14. Mitchell Eilander 
 
Vanaf de eerste minuut was BSC Unisson de bovenliggende partij en wist door goed te combineren 
een aantal keer gevaarlijk door te komen in de richting van het doel van de tegenstander. Na een 
kleine 20 minuten levert dit goede veldspel een doelpunt op. Marten Schartman verovert de bal aan 
de linkerkant en passeert vervolgens twee tegenstanders. Daarna zet hij met een bekeken 
steekpasses Jesse Hinnen alleen voor de keeper van AJC, maar die maakt zijn doel goed klein en kan 
de inzet van Jesse keren. Jordy Wijnsma is echter goed meegelopen en schiet de bal in de rebound 
tegen de touwen (1-0). Het spelbeeld veranderde niet na de voorsprong en BSC Unisson ging gestaag 
op zoek naar de 2-0. Deze kwam er vlak voor rust als een lange bal van Joep Timmers door Mats Klein 
Poelhuis wordt verlengd en Pelle Wermer hierdoor alleen op de keeper af kan. Pelle schiet de bal 
beheerst in de lange hoek en zorgt hiermee voor een 2-0 ruststand. 
 
In de tweede helft komt BSC Unisson JO17-1 vrij snel op een 3-0 voorsprong. Het is Jordy Wijnsma 
die langs de linkerkant met grote stappen richting de achterlijn snelt om vervolgens met een lage 
schuiver voor het doel langs Pelle de mogelijkheid geeft om zijn tweede van de middag te maken(3-
0). Na deze 3-0 worden Jordy en Mats vervangen door Axel en Bram. In de slotfase zijn er nog 
mogelijkheden om de score verder uit te bouwen, maar schoten van Bram, Mitchell en Marten 
leveren geen doelpunt op. 
 
Door deze overwinning blijft BSC Unisson koploper. Volgende week wacht de lastige uitwedstrijd 
tegen Quick'20 JO17-3 dat momenteel op de derde plaats staat. In Oldenzaal wordt om 12:45 uur 
afgetrapt. 
 


