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TWEE EXTRA TOESCHOUWERS DOOR EXTREME SIBERISCHE OMSTANDIGHEDEN!!!

Vooraf tijdens de wedstrijdbespreking werd Heeg als een tegenstander bestempeld waar SVM het
wel eens moeilijk tegen zou kunnen krijgen.
Met bovengenoemde toeschouwers ook aanwezig op Sportpark De Punt betraden beide elftallen het
veld met gevoelstemperaturen van wel zeker -10 graden ( zou zoals beloofd het niet overdrijven ).
Het eerste kansje was voor Heeg en wel in de 3e minuut echter stond zoals gewoonlijk onze doelman
Christiaan Haagsma weer in de weg.
SVM trok echter het spel snel naar zich toe en was het niet lang wachten op de 1-0 en deze ontstond
in de 8e minuut op prima aangeven van de op rechts staande Nick v/ Velde en mocht Chris Berndsen
deze op zijn naam schrijven.
Heeg probeerde wel te blijven voetballen echter werden de ruimtes groter en hiervan profiteerde
onze jongens al heel snel.
Het was onze rechtsback Bart van Diepen die een prima diepe bal gaf op Arno v/d Plas en zijn assist
werd door Zowie Smit prima ingeschoten in de 10e minuut.
En dan nu maar denken snel de voorsprong uitbreiden en de wedstrijd in het bekende “slot” gooien.
Helaas door ietwat slordig optreden in de verdediging kwam Heeg in de 23e minuut toch op 2-1.
Maar goed de mouwen maar weer opstropen, wel koud tijdens dit weer, en op jacht gaan naar de 31.
En deze volgde dan ook in de 26e minuut en kwam op naam van de attente Arno v/d Plas.
Op dat moment was er lange tijd verbazing in de dug-out van SVM over het povere spel van Heeg en
was het niet de ploeg die vooraf als moeilijk was bestempeld.
Kort hierop werd het dan ook 4-1 door Nick v/d Velde die de aanval eigenlijk zelf opzette in
samenwerking met Arno v/d Plas en laatstgenoemde legde de bal keurig af op de doelpuntenmaker.
Kansen waren hierna genoeg maar daar werd helaas slordig me omgegaan.
Het was dan ook wachten tot de 44e minuut waarbij een afgeslagen bal van de doelman van Heeg
voor de voeten kwam van Bart van Diepen en zonder verder na te denken trapte hij de bal
genadeloos in de linker bovenhoek.
De rust ingaan met een 5-1 voorsprong tegen Heeg daar hadden wij voorafgaand toch zeker voor
getekend.
In de tweede helft was de eerste echte kans in de 57e minuut voor Nick v/d Velde echter werd helaas
gemist.
Kort hierop werd de wat aangeslagen Chris Berndsen vervangen door Boaz Mooiweer.
In de 62e minuut kon Nick v/d Velde deze middag toch zijn tweede aantekenen op aangeven van
Arno v/d Plas en bracht hij de stand op 6-1 en werd Arjan Wolters vervangen door Mark Verwer.
Wat kon er verder nog gebeuren deze middag was compleet van het padje.

SVM bleef op jacht gaan naar een nog hogere score en mocht ook Arno v/d Plas voor zijn tweede
gaan in de 72e minuut waarbij hij als “beloning” werd gewisseld voor Martin Peters.
Kort hierop mocht ook deze zijn naam toevoegen aan de score en bracht hij de stand op 8-1.
Uiteraard was het nu de vraag zou de score in de dubbele cijfers omen voor SVM?
In de 79e minuut kreeg SVM een vrije trap te nemen vanaf rechts net buiten de zestien meter en deze
werd door Jorn Strijk slim ingeschoten.
Nu 9-1 dus met nog ongeveer 11 minuten te spelen en moest de tiende haalbaar zijn.
Helaas werd het spel langzaam wat rommeliger van onze kant en mocht Heeg de stand op 9-2
brengen.
Een monsterscore dus waar vele andere nooit aan gedacht zou hebben.
Na de wedstrijd zat naast en tegenover mij respectievelijk de trainer en leider van Heeg en ik heb
zelden zulk ongeloof op deze gezichten gezien.
Sportief gezien hoop ik dat men de draad weer snel kan oppakken.
Volgende week weer een thuiswedstrijd tegen in dit geval de nummer laatst Sleat, maar dit zegt niets
gezien het verloop van de wedstrijd aldaar.
Wij hopen u dan weer aan te treffen op ons mooie sportpark onder betere omstandigheden.
Basis SVM 1:
1 Christiaan Haagsma, 2 Bart van Diepen,6 Pieter Galema,7 Arjan Wolters ( 62e Mark Verwer ),8
Richard de Boer,10 Jorn Strijk,12 Chris Berndsen ( 57e Boaz Mooiweer ),13 Adnan Begovic,14 Nick v/d
Velde, 15 Arno v/d Plas ( 72e Martin Peeters ), 16 Zowie Smit.
Wisselspelers:
3 – Mark Verwer
4 – Richard Bijsterveld
5 – Jurjen Wierenga
9 - Boaz Mooiwee
11 –Martin Peters
17 –Jarno de Boer
Doelpunten:
8e minuut –
10e minuut 23e minuut 26e minuut 28e minuut 44e minuut 62e minuut 72e minuut 75e minuut 79e minuut 81e minuut -

1-0 Chris Berndsen
2-0 Zowie Smit
2-1 Heeg
3-1 Arno v/d Plas
4-1 Nick v/d Velde
5-1 Bart van Diepen
6-1 Nick v/d Velde
7-1 Arno v/d Plas
8-1 Martin Peters
9-1 Jorn Strijk
9-2 Heeg.

Scheidsrechter:
De heer J de Vries uit Ens
Auteur:
Ed Vrolijk

