
BSC Unisson JO17-1 komt te kort tegen Avanti Wilskracht JO17-1 (3-5) 
 
Afgelopen weekend speelde BSC Unisson JO17-1 haar laatste oefenwedstrijd van de 
winterstop alvorens zaterdag 17 februari de eerste competitiewedstrijd wordt afgewerkt. Op 
De Zweede was afgelopen vrijdagavond Avanti Wilskracht JO17-1 de tegenstander. Bij BSC 
Unisson kon Marten Schartman niet meespelen, omdat hij donderdagavond opnieuw een 
knieblessure heeft opgelopen. Vorig seizoen heeft Marten geen enkele minuut kunnen 
spelen vanwege een zware knieblessure en nu is hij opnieuw aan dezelfde knie geblesseerd. 
De kwetsuur is minder zwaar dan de vorige, maar desondanks zal Marten wel een aantal 
weken uit de roulatie zijn. Verder was Thijs Benvelsen niet in de gelegenheid om te spelen 
(familieverplichtingen). Ewald Koetse, Stijn Lassche en Daan Weterholt waren bij de 
wedstrijdselectie gehaald. 
 
Opstelling BSC Unisson JO17-1: 
1. Wesley van Mil, 2. Slavik Rodionova, 8. Florian Busscher, 6. Jordy Wijnsma, 5. Merijn 
Snippert, 15. Stijn Lassche, 10. Mats Klein Poelhuis (c), 11. Ewald Koetse, 13. Daan Weterholt, 
9. Pelle Wermer en 14. Mitchell Eilander 
 
Wissels: 4. Joep Timmers, 7. Bram Klein Poelhuis en 12. Jesse Hinnen 
 
In de beginfase van de wedstrijd was het Avanti dat vele malen beter uit de startblokken 
kwam door feller de duels in te gaan, sneller om te schakelen en minder balcontacten te 
gebruiken dan BSC Unisson JO17-1. Na een kwartier spelen stond er al een 0-3 stand op het 
scorebord. Hierna kwam BSC Unisson langzaam beter in de wedstrijd en kreeg steeds meer 
controle over de wedstrijd en kwam de wedstrijd meer in evenwicht. Na een goede 
combinatie over te rechterkant tussen Slavik, Mitchell en Ewald was het Ewald die de ruimte 
kreeg om voor te zetten. Zijn voorzet werd bij de tweede paal binnen getikt door Daan 
Weterholt (1-3). Enkele minuten later kreeg Ewald vrije doortocht en schoot de bal 
vakkundig langs de keeper, 2-3. Net voor rust wist Avanti Wilskracht de marge echter weer 
te vergroten naar twee door de 2-4 tegen de touwen te schieten. 
 
In de rust komen Joep, Bram en Jesse in de ploeg voor Ewald, Daan en Mitchell.  
 
In de tweede helft blijven beide ploegen aan elkaar gewaagd. Het tempo in de wedstrijd lag 
erg hoog en hierdoor maakten beide ploegen veel (onnodige) fouten met het inspelen en 
met de balaannames. Hierdoor golfde het spel op en neer.  Het was Avanti Wilskracht JO17-
1 dat in de tweede helft als eerst tot scoren kwam, maar ook BSC Unisson JO17-1 wist nog 
een keer het net te vinden. Vanuit een bijna onmogelijke hoek schiet Jordy Wijnsma de bal 
kruislings in de bovenhoek en zorgde voor de 3-5. Ook Bram Klein Poelhuis was nog dicht bij 
een doelpunt, maar zijn afstandsschot van ongeveer 25 meter spatte uiteen op de lat. 
Gescoord werd er niet meer...  
 
Zaterdag speelt BSC Unisson JO17-1 haar eerste competitiewedstrijd van 2018. In de 
voorjaarscompetitie is BSC Unisson JO17-1 ingedeeld in de eerste klasse en sv De Lutte JO17-
1 is aankomende zaterdag de tegenstander. De Lutte was op zaterdag 20 januari jl. ook al te 
gast op sportpark De Zweede en destijds eindigde de oefenwedstrijd in 1-1. Aankomende 



zaterdag wordt er op De Zweede om 16:00 uur afgetrapt. Alle support is natuurlijk weer van 
harte welkom. 
 
Arjan Wissink 
 
 


