
BSC Unisson JO17-1 blijft op titelkoers door overwinning op Quick'20 JO17-3 (0-2) 
 
Afgelopen zaterdag moesten de jongens van Arjan Wissink, Egbert Roossink en Jeroen Tieberink het 
in Oldenzaal opnemen tegen de nummer drie op de ranglijst (Quick'20 JO17-3). Merijn Snippert was 
hersteld van een hamstringblessure, dus kon er met een fitte groep worden afgereisd naar 
Oldenzaal. Bij een overwinning lijkt en een kampioenschap aanstaande, maar niet verliezen is 
misschien nog wel belangrijker om in ieder geval één punt voorsprong te behouden op nummer 2, 
KVV Losser JO17-2. Dit laatste is voor de wedstrijd niet benoemd, omdat je natuurlijk iedere 
wedstrijd wil winnen!! 
 
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, 14. Mitchell Eilander, 9. Pelle Wermer en 11. 
Marten Schartman 
 
Wissels: 5. Merijn Snippert, 7. Bram Klein Poelhuis en 13. Axel Roozeboom 
 
In het begin van de wedstrijden waren er twee ploegen die beiden afwachtend acteerden en 
absoluut geen tegentreffer wouden incasseren. Na een tien minuten voetballen kwamen er meer 
aanvallende intenties en was het BSC Unisson dat als eerst in scoringspositie kwam. Door goed 
combinatiespel was het twee keer over Jordy die van +/- 20 meter kon aanleggen voor een 
doelpoging. Beide inzetten gingen jammerlijk genoeg langs de verkeerde kant van de paal. De eerste 
grote kans is in de 25ste minuut als Mats met een splijtende passes Pelle alleen voor de keeper zet. 
Pelle omspeelt de keeper koelbloedig, maar laat zich te ver naar de zijkant dringen en ziet zijn inzet 
hierdoor geen doel treffen. Ook Quick'20 krijgt in de eerste helft een mogelijkheid. Uit een counter is 
het de snelle linksbuiten die zichzelf in scoringspositie brengt, maar zijn inzet gaat gelukkig recht op 
Wesley af. Op slag van rust krijgt BSC Unisson de grootste kans. Via de rechterkant omspeelt Mats 
drie tegenstander en speelt de bal laag voor op Pelle. Pelle probeert de bal in de lange hoek te 
schieten, maar zijn inzet heeft te weinig vaart en hierdoor kan de keeper de bal keren. 
 
In de rust worden Merijn en Bram ingebracht op de flanken voor Mitchell en Marten. Verder wordt 
de zorgvuldigheid in de passing naar voren gehaald, omdat we hierdoor in de eerste helft veel te veel 
balverlies hadden.  
 
In de tweede helft verandert het spelbeeld nauwelijks. Het is BSC Unisson dat voetballend tot kansen 
probeert te komen en de thuisploeg moet het meer van de counters hebben. Na 7 minuten 
voetballen komen we op voorsprong. Het is Bram Klein Poelhuis die aan de rechterkant de achterlijn 
haalt en de bal terug speelt naar de penaltystip op de inkomende Mats Klein Poelhuis. Met een 
geplaatst schot in de lange hoek zet Mats de Boekelose formatie op voorsprong. De kans op de 
gelijkmaker komt er heel snel als de ingevallen nummer 7 op techniek enkele verdedigers passeert, 
maar gelukkig Wesley op zijn pad vindt. Meer kansen weet de thuisploeg niet te creëren, dus kunnen 
we zeggen dat de defensie vandaag zijn mannetje goed heeft gestaan en dan met name Florian 
Busscher. Hij speelde een erg sterke wedstrijd en wist werkelijk waar ieder duel te winnen. Ondanks 
de 1-0 voorsprong blijft het billen knijpen, want de marge is overigens maar één en het wachten was 
dus op de 0-2. Het is vijf minuten voor tijd Mats die de wedstrijd op slot gooit met zijn tweede van de 
middag. Hij passeert vrij eenvoudig zijn directe tegenstander op de 16 meter en schiet de bal strak in 
de korte hoek.  
 
BSC Unisson JO17-1 boekt dus een zakelijke overwinning zonder groots te spelen. Met nog drie 
wedstrijden te gaan wordt er serieus aan een Kampioenschap gedacht. Alle neuzen staan de dezelfde 
kant op en er is maar één doel! We hebben drie punten voorsprong op KVV Losser en hebben dus 
aan 7 punten voldoende, maar als je kampioen wil worden dan..... 



 
Volgende week wacht Victoria'28 JO17-2. 
 
Arjan Wissink   
 
 


