
BSC Unisson JO17-1 teleurgesteld in handelen Victoria'28 JO17-2 (0-1)! 
 
Afgelopen zaterdag stond voor BSC Unisson JO17-1 de thuiswedstrijd tegen Victoria'28 JO17-
2 op het programma. Vorige week kwam het verzoek van de trainer van Victoria'28 JO17-
2 om de wedstrijd te verzetten naar een doordeweekse dag, omdat ze maar negen spelers 
tot de beschikking hadden. Dit heeft ons doen besluiten om de wedstrijd uit te stellen naar 
maandag 6 december. 
 
Bij BSC Unisson JO17-1 kwamen er maandag nog twee afmeldingen, want Pelle Wermer was 
ziek en Merijn Snippert had net zijn verstandskiezen laten trekken. Verder was Marten 
Schartman een week ziek geweest en zou alleen spelen in geval van nood. Gelukkig was 
Ewald Koetse bereid om bij ons mee te spelen. Om 18:30 uur zijn we verzameld en in gedicht 
vorm werd vervolgens de wedstrijdbespreking gedaan. Vervolgens werd nog benadrukt dat 
we nog drie finales te spelen hebben. Na de warming-up werd er al aangegeven door onze 
jongens dat er meerdere spelers uit de JO17-1 (en JO19-1) van Victoria'28 aan de 
wedstrijdselectie waren toegevoegd. Deze situatie hebben we eerder dit seizoen bij 
Rigtersbleek ook al gehad en ook destijds wisten we te winnen, dus dat werd maar als 
uitgangspunt genomen. 
 
Opstelling BSC Unisson JO17-1: 
1. Wesley van Mil, 2. Slavik Rodionova, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers(c), 8. Florian 
Busscher, 12. Jesse Hinnen, 6. Jordy Wijnsma, 10. Mats Klein Poelhuis, 7. Bram Klein Poelhuis, 
9. Ewald Koetse en 14. Mitchell Eilander 
 
Wissels: 11. Marten Schartman en 15. Axel Roozeboom 
 
In de beginfase van de wedstrijd liet BSC Unisson de gasten achterin de bal rondspelen en 
stond het zelf goed georganiseerd rondom de middenlijn. De bal ging bij Victoria'28 goed 
rond, maar ze wisten geen ruimte te vinden om de aanvallers in stelling te brengen. Bij het 
rondspelen van de bal was bij de aannames en de passing al goed zichtbaar dat Victoria'28 
niet één of twee spelers uit een hoger team had meegenomen vandaag maar veel meer! Ze 
hadden voor het kampioenschap in de 2de klasse mee kunnen doen als ze het hele seizoen 
zo hadden geacteerd als maandagavond. Ze hadden dan ongetwijfeld al meer dan 9 punten 
uit de eerste 7 wedstrijden gehaald. De spelers van BSC Unisson JO17-1 bleven echter 
knokken voor iedere meter in plaats van de kop te laten hangen, omdat er zulke vreemde 
praktijken gebeuren. Het is Victoria dat in de eerste helft de eerste mogelijkheid krijgt, maar 
de aanvaller ziet zijn inzet gekeerd worden door de sterk keepende Wesley van Mil. Daarna 
is het BSC Unisson dat enkele keren gevaarlijk wordt aan de andere kant. Eerst is het Ewald 
die door een persoonlijke fout achterin bij Victoria richting het doel van de tegenstander kan 
snellen. Vanaf de 16 meter probeert hij de bal binnen te schieten, maar zijn inzet gaat 
rakelings over. Verder komt Bram in de eerste helft meerder keren gevaarlijk via de 
rechterkant door en zijn er nog afstandsschoten van Mats en Jordy te noteren. Deze leveren 
allen echter geen doelpunten op. Ook Victoria'28 komt nog enkele keren gevaarlijk door, 
maar de brilstand blijft op het scorebord staan. 
 
In de rust worden een aantal (standaard)situaties naar voren gehaald waarbij de afspraken 
niet werden nagekomen. Verder zijn er complimenten voor de inzet, maar bij de spelers is er 



voornamelijk ongeloof hoe een tegenstander die nergens meer voor speelt op deze manier 
een spelers te kort wil oplossen. Het staat echter nog steeds 0-0 en de koppen worden 
bijeen gestoken om ook de tweede helft er alles aan te doen om in ieder geval een punt op 
De Zweede te houden. 
 
In de tweede helft blijft het spelbeeld hetzelfde. Het is Victoria'28 dat het meeste balbezit 
heeft, maar qua kansenverhouding (mogelijkheden) gaat het gelijk op. Na tien minuten in de 
tweede helft is er een goede mogelijkheid voor Mats Klein Poelhuis als Jesse Hinnen aan de 
rechterkant goed doorkomt en de bal laag voorgeeft. Mats schiet de bal goed in, maar het is 
de verdienste van de keeper dat het geen 1-0 wordt. Enkele minuten later is het aan de 
andere kant wel raak als de linksbuiten naar binnen kan trekken en verwoestend uithaalt (0-
1). Na deze treffer laat Victoria'28 zich zakken en wil het achterin de 0 houden. De rollen zijn 
de laatste twintig minuten dus omgedraaid. BSC Unisson JO17-1 is in de slotfase nog wel 
enkele keren dichtbij een treffer, maar gescoord wordt er niet meer. Wel is er nog een 
speler van Victoria die met rood het veld moes verlaten voor grof taalgebruik richting de 
scheids en moest Axel Roozeboom drie minuten eerder het veld af met geel voor het 
doorlopen op de keeper.  Na 84 minuten voetballen fluit scheidsrechter Ruben Westerink af 
en viert Victoria'28 feest alsof ze de Champions League hebben gewonnen. 
 
Bij BSC Unisson JO17-1 is de teleurstelling na de wedstrijd groot. We hebben 84 minuten 
lang keihard gevochten om minimaal een punt op De Zweede te houden en dit was ook 
zeker verdiend geweest. Doordat onze opponent een gigantische kwaliteitsinjectie had 
gekregen (zelfs spelers die al bij Victoria'28 1 meespelen), was dit een wedstrijd op 
hoofdklasse niveau in plaats van de tweede klasse. Bij de begeleiding is de teleurstelling en 
frustratie groot en was al snel duidelijk dat er tegen Victoria'28 nooit meer een wedstrijd 
wordt verzet! 
 
Door deze nipte nederlaag zijn we onze eerste plek kwijtgeraakt aan Losser JO17-2. We 
hebben momenteel evenveel punten, maar het doelsaldo van Losser JO17-2 is beter. We 
zullen de komende twee wedstrijden zelf alles uit de kast moeten halen en hopen op een 
foutje van Losser. 
 
Groeten Arjan Wissink 
 
 


