Wedstrijdverslag: SVM 1 – VENO 1 dd. 14 april 2018

STAAN WE WEER MET ALLEBEI DE VOETJES OP DE GROND NA VORIGE WEEK??

De sfeer was prima tijdens de wedstrijdbespreking vooraf in de bestuurskamer op Sportpark De Punt
in Marknesse.
Duidelijk was gewoon lekker je eigen wedstrijd spelen en voor een goed resultaat gaan.
Het moest vandaag tegen VENO gebeuren de op dat moment laatst geplaatst in de competitie.
Eigenlijk kan je kort samenvatten dat de eerste minuten de minuten waren voor Pieter Galema.
Goed tussendoor had Martin Peters middels een goed genomen vrije trap ook zijn aandeel, echter
onze Pietertje had SVM binnen nou zeg 10 minuten eigenlijk wel op een 2-0 voorsprong moeten
zetten.
Maar goed dit gebeurd helaas niet en wordt het er eigenlijk niet beter op.
SVM krijgt verder nog wat kansjes maar worden niet benut dus dan maar de kleedkamer in met een
0-0 tussenstand.
Dan maar eens kijken wat de tweede helft gaat brengen.
Het was gelukkig niet lang wachten want het was Richard de Boer die SVM in de 53e minuut op een
1-0 voorsprong bracht.
Gaf toch gelijk wel lucht aan SVM zijde alleen werd het spel van VENO wat agressiever en moest de
scheidrechter even alle zeilen bij zetten om alles dusdanig te kunnen beoordelen.
Goed je kan zeggen soms wat mindere beslissingen maar SVM bleef er goed mee omgaan.
In de 63e minuut werd Nick v/d Velde vervangen door Jurjen Wierenga die uitstekend inviel.
In de 75e minuut kwam David Beimers er in voor Arno v/d Plas en dat had bijna een gouden wissel
kunnen zijn als deze in de 76e minuut op aangeven van Chris Berndsen zijn inzet hoog over zag gaan.
In de 81e minuut werd de moe gestreden Bart van Diepen vervangen door Arjan Wolters.
Maar goed slechte wedstrijden moet je ook winnen om kampioen te worden.
Zaterdag a.s. gewoon weer een wedstrijd uit bij Nagele.

Basis SVM 1:
1 Christiaan Haagsma, 2 Bart van Diepen (81e min. Arjan Wolters),3 Mark Verwer,6 Pieter Galema, 8
Richard de Boer, 10 Jorn Strijk,11 Martin Peters, , 12 Chris Berndsen, 13 Adnan Begovic,14 Nick v/d
Velde (63e min.Jurjen Wierenga), 15 Arno v/d Plas(75e min. David Beimers )
Wisselspelers:
4- Arjan Wolters, 5 Jurjen Wierenga, 7 David Beimers, 18 Patrick Hannema.

Doelpunten:
53e min. – Richard de Boer.
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