Wedstrijdverslag: SVBS’77 – SVM 1 dd. 10 maart 2018.
GAAT HET WEL OF NIET DOOR WAS DE VRAAG???
Het was de gehele week voorafgaand aan deze wedstrijd al de vraag, zou deze wedstrijd wel
doorgaan of gaan we met zijn allen naar Workum toe als schaduwwedstrijd om 17.00 uur.
Bekend is dat het veld als niet al te best staat bestempeld.
Vooraf besproken dat we de eerste tien minuten zouden proberen vol gas te gaan en dat resulteerde
direct al in een goede kans voor Chris Berndsen met kort daarop een goed schot in de 5e minuut van
Richard de Boer maar helaas net over ging.
Toch was het ook SVBS welke in de achtste minuut twee kansen kort op rij kreeg met bij de laatste
een goede redding van Christiaan Haagsma.
Het beste van de wedstrijd bleef echter voor SVM met een vrije kopkans uit een hoekschop van Nick
v/d Velde en een schot van Chris Berndsen welke door de doelman van SVBS onschadelijk werd
gemaakt.
Ook af en toe slordig waardoor onze doelman Christiaan Haagsma wat meer moest optreden dan
werd verwacht.
In de eerste helft werd dus niet gescoord en ging men op weg naar de thee met de bekende
brilstand.
Het was gelukkig niet lang wachten op de openingstreffer want het was de mee opgekomen Jorn
Strijk die in 48e minuut de bal in het doel prikte.
SVM ging nu ook steeds meer op de helft van SVBS spelen was het wachten op de 0-2.
In de 67e minuut werd Nick v/d Velde vervangen door Arno v/d Plas en in de 68 minuut kwam Mark
Verwer erin voor Arjan Wolters.
Arno v/d Plas viel goed in en maakte in de 78e minuut de 0-2 op aangeven van Chris Berndsen waarbij
de doelpuntenmaker dit vierde middels een soepele koprol.
Ook werd de licht aangeslagen Boaz Mooiweer in de 85e minuut nog vervangen door Martin Peters.
Het slotakkoord was ook voor Arno v/d Plas die in de 90e minuut SVM op een 0-3 voorsprong bracht
en zo SVBS’77 voor de tweede keer aan de zegekar bond.
Kort hierop floot de scheidsrechter, De heer Anne, de wedstrijd af en was het een welverdiende
overwinning voor SVM
Komende twee weken spelen we twee keer thuis en wel tegen Heeg en Sleat.
Basis SVM 1:
1 Christiaan Haagsma, 2 Bart van Diepen,6 Pieter Galema,7 Arjan Wolters,8 Richard de Boer,9 Boaz
Mooiweer ( 85e min. Martin Peters ), 10 Jorn Strijk,12 Chris Berndsen,14 Adnan Begovic,14 Nick v/d
Velde ( 67e min. Arno v/d Plas ), 16 Bart Bakker.
Wisselspelers:
3 Mark Verwer, 4 Richard Bijsterveld, 5 Jurjen Wierenga, 11 Martin Peters, 15 Arno v/d Plas en 18
Patrick Hannema.
Doelpunten:
48e min. Jorn Strijk
78e min. Arno v/d Plas
90e min. Arno v/d Plas
Scheidsrechter:
De heer C.E. Annen uit tja helaas vergeten te vragen.
Auteur:
Ed Vrolijk

