
 
Op zaterdag 17 februari stond voor BSC Unisson JO17-1 de eerste competitie wedstrijd op 
het programma in de eerste klasse. Op De Zweede moesten de jongens van Arjan Wissink, 
Egbert Roossink en Jeroen Tieberink het opnemen tegen sv De Lutte JO17-1. In de 
winterstop hebben beide ploegen al een oefenwedstrijd tegen elkander gespeeld en destijds 
eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel. Bij BSC Unisson JO17-1 kon Marten Schartman 
niet in actie komen vanwege een knieblessure. Ewald Koetse was bij de wedstrijdselectie 
gehaald om Marten te vervangen. 
 
Opstelling BSC Unisson JO17-1: 
1. Wesley van Mil, 2. Slavik Rodionova, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers, 5. Merijn 
Snippert, 12. Jesse Hinnen, 6. Jordy Wijnsma, 8. Florian Busscher, 7. Bram Klein Poelhuis, 10. 
Mats Klein Poelhuis en 14. Mitchell Eilander 
 
Wissels: 9. Pelle Wermer en 11. Ewald Koetse 
 
Vanaf de eerste minuut was zichtbaar dat er twee ploegen in het veld stonden die erop 
gebrand waren om goed aan het seizoen te beginnen. Er werden veel duels uitgevochten op 
het middenveld en soms was er zelfs sprake van kluitjesvoetbal. In de beginfase kregen 
beide ploegen ook al kansen. Eerst was het de spits van sv De Lutte die uit buitenspelpositie 
raak kopte, maar dus terecht werd teruggefloten. Vervolgens was het aan de andere kant 
Bram Klein Poelhuis die de laatste linie van de tegenstander te snel af was, maar hij vond de 
keeper op zijn pad. Precies in de 30ste minuut was er een cruciaal moment in de 
wedstrijd.  Joep Timmers houdt op de middenlijn een tegenstander ligt vast om ervoor te 
zorgen dat ze niet verder kunnen met de aanval. De bewuste tegenstander bedenkt zich 
echter geen moment en slaat uit de draai Joep vol in het gezicht. De officiële scheidsrechter, 
die we nu wekelijks hebben, stond er bovenop en kon niet anders dan de rode 
prent trekken. In de tien minuten voor de rust kreeg BSC Unisson nog twee goede 
mogelijkheden, maar Mitchell Eilander vond de keeper op zijn pad en Jordy Wijnsma zijn 
inzet belande op de lat.  
 
In de rust kwamen Ewald Koetse en Pelle Wermer in het veld voor Mitchell Eilander en Slavik 
Rodionova. Verder werd de formatie omgezet van 4-3-3 naar 3-4-3, zodat we maar druk op 
de laatste linie van de tegenstander konden uitoefenen. 
 
Binnen drie minuten in de tweede helft staat BSC Unisson JO17-1 echter achter. Joep 
Timmers wordt in de eigen 16 meter naar de grond gedrukt, maar de scheidsrechter ziet hier 
echter geen overtreding in. De spits kan daardoor verder en tikt de bal even breed op de 
inlopende man van de Lutte (0-1). De Lutte zakt na deze voorsprong massaal in en zet alles 
op alles om achterin de nul te houden. BSC Unisson JO17-1 krijgt mogelijkheden, maar een 
inzet van Ewald gaat rakelings voorlangs en Bram Klein Poelhuis ziet zijn inzet gaat over. 
Daarnaast probeert Jordy Wijnsma het nog twee keer van een grotere afstand, maar deze 
ballen zijn een makkelijke prooi voor de keeper. Drie minuten voor tijd komt er alsnog de 
verdiende gelijkmaker. Een voorzet van Bram Klein Poelhuis wordt door Jesse Hinnen goed 
ingekopt. Zijn inzet belandt echter op de paal, maar gelukkig is Mats Klein Poelhuis alert en 
schiet de bal uit de rebound tegen de touwen (1-1). In de resterende minuten krijgt 
BSC Unisson JO17-1 nog twee cornerballen, maar gescoord wordt er niet meer.  



 
Achteraf kun je zeggen dat we in de slotfase nog een punt hebben gewonnen, maar 
anderzijds overheerst wellicht het gevoel dat we er twee hebben verloren vanwege het feit 
dat we 50 minuten met een man meer hebben gespeeld. Wel kan gezegd worden dat we in 
de winterstop ons snel hebben aangepast aan het niveautje hoger, want er werd tegen De 
Lutte heel volwassen gespeeld. Kortom, we zijn op de goede weg..... 
 
Momenteel zijn we nog in overleg met de tegenstander omtrent de wedstrijd van volgende 
week. Vanwege de vakantie zullen meerdere spelers niet aanwezig zijn. Er wordt gekeken of 
we deze wedstrijd kunnen uitstellen. 
 
Arjan Wissink  


