Bekerwedstrijd Flevoboys 2 - SVM 1
Dinsdagavond 27 november werd de bekerwedstrijd tussen Flevoboys 2 en svm
gespeeld. SVM wist dat het een lastige avond zou worden maar begon met
vertrouwen aan de wedstrijd. De eerste 10 minuten wist SVM redelijk door te komen
maar het betere veldspel van van Flevoboys. Na een kwartier lijkt SVM op 0-1
voorsprong te komen maar de vlag ging in de lucht en het was buitenspel. Drie
minuten later wist Flevoboys wel op voorsprong te komen. In de periode na de
1e goal heeft SVM een paar grote kansen gehad maar wist deze niet te verzilveren.
Onder andere Chris Berndsen en Vince oosterhof slaagden er niet in om het net te
vinden.
In de 37e minuut slaagt flevoboys erin om ook hun tweede goal te maken en staat
het 2-0. Nog voor rust wordt het ook 3-0 en 4-0 door een eigen doelpunt van Bart
van Diepen en de spits Huismans die zijn derde van de avond binnen schiet.
Bij SVM worden in de rust Nick van der Velde en Chris Benrdsen naar de kant
gehaald. In hun plaats komen Bart Bakker en Zowie Smit. Na rust slaagt SVM er ook
niet in om beter te gaan voetballen. Flevoboys blijft de bovenliggende ploeg en blijft
ook kansen creeeren. In de 60e minuut moet Mark Verwer het veld verlaten en komt
Jeen van Regenmortel in de ploeg. SVM krijgt af en toe een grote kans in de
omschakeling, deze worden niet verzilverd. In de 66e en 67e minuut weet flevoboys
wel weer te scoren waardoor de stand 6-0 wordt. De wedstrijd is op dit moment al
gespeeld maar toch blijft SVM aanvallen. Dit lijdt in de 77e minuut tot een goal van
Jorn Strijk op aangeven van Arjan Wolters. Flevoboys liet het niet bij de 6-1 en maakt
10 minuten voor tijd hun zevende en laatste goal.
Na afloop van de wedstrijd die SVM met 7-1 heeft verloren wordt er lekker warm
gedouched, want het was een koude avond. Waarna de spelers snel naar huis gingen
want dit was een avond om snel te vergeten.
Opsteling SVM:
1 C. Haagsma, 2 B van Diepen, 3 M Verwer, 4 R Bijsterveld, 6 A Wolters, 10 J strijk, 11
V Oosterhof, 12 C Berndsen, 13 A Begovic, 14 N vd Velde, 15 A vd Plas
Wisselspelers: 5 J van Regenmortel, 7 Z Smit, 8 R de Boer, 16 B Bakker

