
19-03-18 BSC Unisson JO17-1 wint oefenwedstrijd tegen Bentelo JO17-1 (3-2) 

De JO17-1 heeft de afgelopen vier weken geen wedstrijd gespeeld i.v.m. de vakantie, een oneven 
aantal teams in de competitie en winterse weersomstandigheden. Daarom was er op maandagavond 
een oefenwedstrijd ingepland tegen Bentelo JO17-1. Bij BSC Unisson JO17-1 was de lang 
geblesseerde Marten Schartman nog niet van de partij en daarom was Rick Welbroek bij de selectie 
gehaald. 

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, 11. Rick Welbroek, 14. Mitchell Eilander, 9. Pelle Wermer en 10. Mats 
Klein Poelhuis 

Wissels: 5. Merijn Snippert en 7. Bram Klein Poelhuis 

Om half 8 werd er op De Zweede afgetrapt. Het was BSC Unisson dat beter uit de startblokken kwam 
en de tegenstander gelijk onder druk zette. De beste mogelijkheden waren dan ook voor de jongens 
uit Boekelo. Een inzet van Rick Welbroek werd nog net op tijd geblokt en Mitchell Eilander kon de bal 
net niet goed mee krijgen om alleen op de doelman af te gaan. Bentelo kwam niet verder dan een 
aantal voorzetten die een prooi waren voor de sterk keepende Wesley van Mil. Na 20 minuten 
voetballen komt BSC Unisson JO17-1 op voorsprong als Joep Timmers richting het doel van de 
tegenstander kan opstormen na een mooie combinatie met Mats Klein Poelhuis. Joep is niet 
egoïstisch en speelt de bal af op de goed meegelopen Pelle Wermer (1-0). Beide ploegen spelen in 
een hoog tempo en dit maakt de wedstrijd erg aantrekkelijk. De laatste 10 minuten voor rust komt 
Bentelo steeds vaker in het strafschopgebied van ons en vlak voor rust levert dit ook de gelijkmaker 
op als de aanvoerder van de gasten alle tijd krijgt om uit te halen vanaf de rand van de 16 meter (1-
1). 

In de rust komen Bram Klein Poelhuis en Merijn Snippert in het veld voor Florian Busscher en 
Mitchell Eilander. 

In de tweede helft is het weer BSC Unisson dat erg sterk begint. Binnen twee minuten is er weer een 
voorsprong. Mats Klein Poelhuis zet met een fantastische steekpass Rick Welbroek alleen voor de 
keeper en die rond op zijn beurt beheerst af (2-1). Enkele minuten later komt BSC Unisson JO17-1 op 
een 3-1 voorsprong door een lob van Jordy Wijnsma. De assist bij deze treffer kwam van de schoen 
van Rick Welbroek. Net als in de eerste helft is het slot van de wedstrijd weer voor de gasten uit 
Bentelo en weten ze ook nog één keer te scoren. Het is wederom de aanvoerder van Bentelo die met 
een fantastisch afstandsschot Wesley kansloos laat. Verder dan deze treffer komen ze niet en 
zodoende eindigt deze oefenwedstrijd in een 3-2 overwinning voor BSC Unisson JO17-1. 

Aankomende zaterdag neemt BSC Unisson JO17-1 het op tegen Wilhelminaschool JO17-1 voor de 
competitie. Op De Zweede wordt aankomende zaterdag om 13:00 uur afgetrapt. Tot zaterdag! 


