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SLEAT WERD ALS NUMMER LAATST VAN DE COMPETITIE ZEKER NIET ONDERSCHAT

Het was niet alleen een verschil qua weer in vergelijk met vorige week maar nu vertoonde het spel
van SVM zich in een zeer laag drukgebied.
Natuurlijk kregen van Heeg vorige week alle ruimte maar zeker de eerste helft stond bij wel iedere
speler het sein op rood.
De eerste tien minuten kunnen we dan ook snel overslaan en was het echter Sleat die in de 11e
minuut de eerste mogelijkheid kreeg.
In de 24e minuut kreeg Sleat de eerste grote kans waarbij de uitgelopen doelman Christiaan Haagsma
werd verschalkt op de rand zestien meter middels een slim lobje.
Gelukkig trof deze geen doel en werd iets voor de doellijn weg getrapt.
Het was lang wachten op het eerste kansje van SVM en het duurde dan ook tot in de 27e minuut in e
persoon van Bart Bakker.
Het spel van SVM was echter niet aan te gluren en het enige opwindende van de eerste helft was een
kopbal van Jorn Strijk op de paal in de 30e minuut.
Hierna ontstonden ervoor beide teams nog wat kansjes in de eerste helft maar veel inkt hoe ik
hiervoor niet te gebruiken.
De rust dan maar in met een 0-0 ruststand.
De tweede helft kwam kon SVM een wat beter spel op de mat leggen en resulteerde dan ook in goed
schot van Pieter Galema in de 50e minuut en een goede kans in de 54e minuut voor Zowie Smit.
In de 55e minuut mocht Nick v/d Velde het veld verlaten voor Martin Peters die later zo bleek een
prima invalsbeurt maakte.
In de 59e minuut had Bart Bakker nog een goed schot maar werd prima gekeerd door de doelman
van Sleat.
In de 62e minuut kwam in dit geval SVM goed weg waar bij bal voor ons aan de goede kant van de
doelpaal verdween.
In de 65e minuut mocht Arjan Wolters zijn invalsbeurt maken en werd Zowie Smit eruit gehaald.
Toch was het SVM die in de 73e minuut op een 1-0 voorsprong kwam via een lange bal van Christiaan
Haagsma op Martin Peters en deze bracht Arno v/d Plas goed in stelling.
Door een tactische omzetting was Mark Verwer inmiddels verdwenen naar de rechtsbuiten plaats en
hij was het die SVM in de 77e minuut op een 2-0 voorsprong bracht middels een prima kopbal op
aangeven van wederom Martin Peters.
Als beloning mocht hij kort hierop in de 78e minuut het veld verlaten voor David Beimers.
SVM liet in de tweede helft gelukkig een wat beter spel zien en kreeg ook wat kansjes maar daar
bleef het verder bij.
Gelukkig telde de goed leidende scheidsrechter, de heer H. Drost uit Koekange, niet veel blessuretijd
bij.
Wat niet verwacht werd maar toch gebeurde is dat Wolvega puntjes liet liggen bij Heeg waardoor,
indien Wolvega alle drie de inhaalwedstrijden wint ,de voorsprong op 7 punten is gekomen

Basis SVM 1:
1 Christiaan Haagsma, 2 Bart van Diepen, 3 Mark Verwer ( 78e min. David Beimers ),6 Pieter Galema,8
Richard de Boer,10 Jorn Strijk,13 Adnan Begovic,14 Nick v/d Velde ( 55e min. Martin Peters ), 15 Arno
v/d Plas,16 Bart Bakker, 17 Zowie Smit ( 65e min. Arjan Wolters )

Wisselspelers:
4 – Richard Bijsterveld
5 – Arjan Wolters
7 - Boaz Mooiweer
9- Jurjen Wierenga
11- Martin Peters
18- Patrick Hannema

Doelpunten:
73e min. – Arno v/d Plas
77e min. – Mark Verwer

Scheidsrechter:
De heer H. Drost uit Koekange.
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