Wedstrijdverslag: Nagele 1 – SVM 1 d. 21 april 2018.

SVM WEDSTRIJD VOOR WEDSTRIJD NAAR DE ONTKNOPING!!!!!

Na de magere winst op VENO van vorige week stond vandaag de uitwedstrijd tegen Nagele op het
programma.
Onder prima weersomstandigheden zette even na 14.30 uur de scheidsrechter de wedstrijd in
werking.
De eerste tien minuten was het min of meer aftastend van beide kanten en was het wachten tot de
11e minuut op het eerste kansje van SVM, waarbij een schot van Jorn Strijk nog maar net op tijd werd
gekeerd.
Voor Nagele kwam de eerste mogelijkheid pas in de 24e minuut maar het schot vond geen doel.
In de 30e minuut bracht Bart Bakker Arno v/d/ Plas in stelling maar ook zijn kopbal mocht het doel
niet vinden.
Kort hierop werd laatst genoemde ook gevonden door Nick v/d Velde maar ook nu bleef het 0-0.
Tijdens het laatste bedrijf van de eerste helft kregen beiden teams wat mogelijkheden maar werden
de kleedkamers opgezocht zonder doelpunten.
Kort na de rust kreeg SVM een vrije trap toegekend net buiten het strafschopgebied van Nagele maar
ook nu werd de inzet van Jorn Strijk maar net gekeerd.
Nagele kreek ook zeker zijn kansen waarbij een prima schot in de 52e minuut door Christiaan
Haagsma maar net tot hoekschop kon worden verwerkt.
Toch kwam Nagele op een 1-0 voorsprong in de 55e minuut wel met enigszins hulp van onze
doelman Christiaan Haagsma die de “geplukte” bal helaas moest lossen.
En dan moet er toch wat gebeuren van de kant van SVM om zodoende het tij te keren.
In de 57e minuut vond de kopbal van de redelijk vrijstaande Bart Bakker helaas het net niet.
In de 60e minuut werd er door Koos van der Galiën ingegrepen en werd Nick v/d Velde vervangen
door Martin Peters en in de 65e minuut mocht Pieter Galema het veld verlaten voor Boaz Mooiweer.
In de 75e minuut vond er echt een ouderwetste scrimmage plaats voor het doel van Nagele en nadat
de bal meerdere keren werd ingebracht en weer uitgehaald was het Bart bakker die zijn kopbal op de
lat zag verdwijnen.
Hier uit voortvloeiend zag ook Nagele de bal op de paal verdwijnen en bleef het daardoor bijzonder
spannend.
Ook Jurjen Wierenga werd er in de 77e minuut ingebracht voor Adnan Begovic.
Maar hoe je het ook bekijkt de stand was nog steeds 1-0 voor Nagele en de tijd was aan het dringen.
Er stond echter één man op het veld die door zijn onberekenheid de ban kan doorbreken.
En het was dan ook Martin Peters die SVM langszij bracht middels een hard en goed geplaatst schot
in de 80e minuut.
En dan wordt het toch spannend want voor Nagele zou een puntje toch als een soort overwinning
zijn en voor SVM een tegenvallend resultaat.
In de blessuretijd, ongeveer 92e minuut, krijgt SVM een vrije trap te nemen links net buiten het
strafschopgebied.
Chris Berndsen liet de bal keurig de het strafschopgebied indraaien en als een duvel uit een doosje
was het Mark Verwer die zijn hoofd er tegen aanzette en de doelman kansloos liet en zo SVM op een
1-2 voorsprong bracht.
Kort hierop floot de uitstekend leidende scheidrechter de heer Bijker af en ontsnapte SVM middels
een Houdini act.
Toch de drie punten mee naar huis tegen een Nagele die het ons veel moeilijker had gemaakt dan
tijdens de thuiswedstrijd.

Jammer genoeg zijn we nu de komende twee weken zonder competitieverplichtingen en zal er
gekeken worden om een oefenwedstrijd te regelen om zodoende in het wedstrijdritme te blijven.

Basis SVM 1:
1 Christiaan Haagsma, 2 Bart van Diepen,3 Mark Verwer,6 Pieter Galema ( 65e min. Boaz Mooiweer),
8 Richard de Boer, 10 Jorn Strijk , 12 Chris Berndsen, 13 Adnan Begovic( 76e min. Jurjen Wierenga) ,14
Nick v/d Velde (60e min. Martin Peters ), 15 Arno v/d Plas, 16 Bart Bakker.
Wisselspelers:
4 Richard Bijsterveld, 5 Jurjen Wierenga,7 Arjan Wolters,9 Boaz Mooiweer,11 Martin Peters.

Doelpunten:
55e min. – 1-0 Gert-Jan Hulsman ( Nagele )
80e min - 1-1 Martin Peters
92e min - 1-2 Mark Verwer

Scheidsrechter:
De heer A. Bijker uit Sintjohannesga.
Auteur:
Ed Vrolijk

