
17-03-18 BSC Unisson JO17-1 wint van Wilhelminaschool JO17-1 (1-0) 

Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd tegen Wilhelminaschool JO17-1 op het 
programma. Bij BSC Unisson konden Mats Klein Poelhuis en Marten Schartman niet 
meespelen i.v.m. blessures. Rick Welbroek en Stijn Lassche waren bij de selectie gehaald om 
toch over 13 spelers te beschikken. 

Opstelling BSC Unisson JO17-1: 

1.Wesley van Mil, 2. Slavik Rodionova, 3. Thijs Bentvelsen, 4. Joep Timmers (c), 5. Merijn 
Snippert, 8. Florian Busscher, 6. Jordy Wijnsma, 12. Jesse Hinnen, 7. Bram Klein Poelhuis, 
9. Pelle Wermer, 14. Mitchell Eilander 

Wissels: 10. Stijn Lassche en 11. Rick Welbroek 

Door de harde wind die er stond was vooraf al duidelijk dat het lastig voetballen zou worden. 
In de beginfase waren er twee afwachtende ploegen die beide even moesten wennen aan de 
harde wind. Na tien minuten werd er voor het eerst gevaar gesticht. Door goed doorjagen 
komt Florian alleen voor de keeper, maar schuift de bal vervolgens langs de verkeerde kant 
van de paal. Vervolgens is het Bram die vanaf 25 meter besluit te schieten en de bal krijgt 
door de wind een andere wending. De keeper is echter op zijn hoede en weet deze inzet te 
keren. Ook Wilhelminaschool JO17-1 komt enkele keren gevaarlijk in de buurt van het doel 
van Wesley, maar we stonden vandaag defensief goed en de ballen die wel op goal kwamen 
waren een prooi voor de sterk keepende Wesley van Mil. 

In de rust komen Stijn Lassche en Rick Welbroek in de ploeg voor Merijn Snippert en 
Mitchell Eilander. 

In de tweede helft blijft het spelbeeld hetzelfde. BSC Unisson JO17-1 blijft de bovenliggende 
partij en speelt veelvuldig op de helft van de tegenstander, maar ook Wilhelminaschool weet 
een aantal mooie aanvallen op te zetten. Toch is het BSC Unisson JO17-1 dat op voorsprong 
komt door een treffer van Stijn Lassche. Het is Florian Busscher die met een steekpasses Stijn 
in de gelegenheid brengt om af te werken en dit doet hij met een geplaatste schuiver in de 
lange hoek (1-0). Vlak na de 1-0 krijgt Pelle Wermer een uitgelezen mogelijkheid om de 
marge te verdubbelen als er een communicatiefout is bij de centrumverdedigers van 
Wilhelminaschool. Pelle pikt de bal op en staat alleen voor de doelman, maar weet de bal niet 
in het net te krijgen. In de slotfase probeert Wilhelminaschool nog een gelijkmaker te forceren 
door met een extra aanvaller te gaan spelen, maar grote kansen weten ze niet te creëren. Na 82 
minuten voetballen fluit de leidsman van de KNVB af en is de eerste overwinning in de 1ste 
klasse een feit. BSC Unisson JO17-1 heeft nu twee wedstrijden gespeeld en 4 punten. 

Volgende week spelen we uit tegen De Tubanters JO17-1. In de winterstop hebben we tegen 
deze tegenstander al een oefenwedstrijd gespeeld en werden we in de beginfase van het kastje 
naar de muur gestuurd en konden we ons nog aardig revancheren (9-4 verlies). In Enschede 
wordt om 12:30 uur afgetrapt! Alle support is natuurlijk weer welkom. 

Groeten Arjan Wissink 

	


