SVM houd punt over aan ontmoeting met Hardenberg ‘85
Voorafgaand aan de wedstrijd werden we bij onze hoofdsponsor MCM verwacht om van een ieder
van ons foto’s te maken die door de MCM gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden. Toen
de gehele selectie compleet door de visagie was, konden de eerste kiekjes gemaakt worden. Alle
verzetten die de MCM hanteert werden met een ieder van ons gefotografeerd.

*Bart van Diepen

Na een uitgebreide lunch in de kantine van de MCM die dagelijks toneel is voor het gebruikelijke
kaartspel werd door de klaverjaskenners een “boompje” gelegd. Nadat alles op beeld was vast
gelegd konden we richting Sportpark de punt om ons te gaan voorbereiden op Hardenberg ‘85.
De trainer koos hiervoor om één wijzing aan te brengen ten opzichte van vorige week. In de
volksmond ook bekend als ‘mister warming-up’ kon zijn opwachting maken in de basis elf. Hierdoor
moest Smit noodgedwongen een plekje op de bank innemen.
Na het zomeravond voetbal van vorige week stonden onze mannen tegenover Hardenberg. Wat
voorafgaand op basis van de ranglijst een makkelijk wedstrijd moest lijken, werd al gauw van tafel
geveegd omdat Hardenberg vorig seizoen tot op het laatst meespeelde om het kampioenschap.
We wisten niet met wat voor selectie Hardenberg zou aantreden omdat deze belangrijke spelers
misten. Hardenberg opende dan ook met een zeer aanvallend spel. De eerste kans in de wedstrijd
was voor de thuisploeg. De bal werd door Heimens voorgegeven van de rechterkant van het veld,
deze werd goed naar beneden ingekopt door Peters maar miste de snelheid op de keeper te
verschalken. SVM komt beter in de wedstijd en kan meer druk uitoefenen op de defensie van
Hardenberg. In de 12e minuut kan Hardenberg ook de eerste kans op papier noteren, een gevaarlijk
schot die naast de goal van keeper Haagsma beland die voorafgaand op de wedstrijd nog geen tegen
goal hoefde te incasseren. Meteen na het eerste wapenfeit van Hardenberg komt Verwer over de
rechterkant van het veld door na een lange trap van Strijk. Verwer levert een iets te harde voorzet af
die door Berndsen niet kan worden belopen, B komt een teen lengte te kort. Hardenberg blijft
vooruit voetballen met fel spel, ze kunnen ook niet anders voorgaande 4 wedstrijden heeft de ploeg

nog maar 1 punt behaald. In de 21e minuut is er een corner voor de thuisploeg, Heimens trapt de bal
voor deze word door iedereen gemist. Maar Peters staat op de juiste plek om deze vervolgens goed
in te schieten, helaas wordt de bal van de lijn gehaald. SVM gaat steeds meer de wedstrijd naar zich
toe trekken. Met het druk zetten van de eerste linie komt de keeper in moeilijkheden die op het
laatste moment een aantal keer de bal net op tijd weet weg te werken. In de 39e minuut komt Bakker
over de linkerkant door hij zet de bal voor op Berndsen. De defensie grijpt net op tijd in hierdoor
blijft de brilstand op het bord staan. De laatste kans in de eerste helft is voor Hardenberg in de 44e
minuut om precies te zijn, met een vrije trap die door iedereen gemist wordt behalve door Verwer
deze werkt de bal weg. De goed leidende scheidsrechter Kingma blaast af en de heren gaan naar
binnen voor de thee.
In de tweede helft begint Hardenberg wederom met aanvallend voetbal en is het voor de thuisploeg
vooral tegenhouden. Wat ook resulteert in de 52e minuut een kans voor Koelman die hard inschiet
maar de bal word gered uit het doelgebied van SVM. SVM dat meteen reageert in de persoon van
Berndsen die 1 op 1 op de keeper afgaat en deze probeert te verschalken, maar de keeper weet nog
redding te brengen. In de 60e minuut kan de 1-0 op het scorebord verschijnen met een goede bal
vanaf eigen helft. Berndsen werd de diepte ingestuurd door Heimens, Berndes omspeeld de keeper
en schuift de bal in het doel. In de 66e minuut is SVM weer gevaarlijk met een steekbal van Peters op
de diepgaande Bakker, helaas is de keeper eerder bij de bal. In de 67e minuut kon Smit zijn
opwachting maken voor Heimens op de linksbuiten positie. Het spel gaat heen en weer voor beiden
ploegen wat kleine mogelijkheden. Onze Van der Velde in de volksmond ook beter bekend als
‘Dribbel’ wordt van de bank gestuurd voor zijn warming up. In de 76e minuut kan ook deze zijn
opwachting maken voor de moe gestreden Bakker. Met nog 13 minuten te gaan heeft SVM volledige
controle over de wedstrijd, Hardenberg komt langzaam uit zijn schulp met agressiever voetbal. Wat
resulteert in een aantal mogelijkheden maar de thuisploeg weet wederom stand te houden. In de 82e
minuut is het dan toch het eerste tegendoelpunt dat SVM moet incasseren. De bal word vanuit een
corner ingebracht deze wordt door de vrijstaande Haan goed binnen gekopt, 1-1 met nog 8 minuten
op de klok. De in de basis begonnen Wolters wordt vervangen door Begovic. 3 minuten voor tijd
krijgt SVM de mogelijkheid om toch nog met de winst ervan door te gaan, met een uitstekende
corner die op het hoofd van Berndsen valt deze weet het doel niet te treffen. Hierdoor eindigt de
wedstrijd in een gelijkspel.
Auteurs: Martin Peters, Mark Verwer
Opstelling SVM:
1. Christiaan Haagsma, 3. Mark Verwer, 4. Richard Bijsterveld, 10. Jorn Strijk, 2. Bart van Diepen; 8.
Richard de Boer, 6. Arjan Wolters (85e , 13. Adnan Begovic), 12. Chris Berndsen; 9. Sander Heimens
(67e, 7. Zowie Smit), 11. Martin Peters, 16. Bart Bakker (76e, 14. Nick Van der Velde).
Scoreverloop:
1-0 Chris Berndsen 60e minuut
1-1 Rick Koelman 82e minuut

