Topper SVM-Lutten beslist in slotfase.
Afgelopen zaterdag stond voor SVM de wedstrijd tegen Lutten op het programma.
Een strijd tussen de nummers 2 en 3 op de ranglijst. Dit beloofde een spannende en hopelijk mooie wedstrijd
te worden en dat werd het ook. De toeschouwers zagen een wedstrijd welke in hoog tempo werd gespeeld
en lang gelijk opgaand was. In de slotfase echter werd de partij beslist in het voordeel van SVM.
Trainer Koos van der Galien kon niet beschikken over Bart Bakker (weekend weg) en Martin Peters
(kersverse vader) in de voorhoede, zodat in de wedstrijdbespreking uiteen werd gezet hoe te spelen en wat
de bedoeling was om de strijd aan te gaan tegen een goede tegenstander.
In de 1e minuut gelijk al een grote kans voor Lutten, maar Ronald Kosse schoot de gegeven voorzet over het
doel van Christiaan Haagsma.
Het eerste kwartier was Lutten meer aan de bal, jongens vonden elkaar beter en er was veel beweging met
en zonder bal. Dit resulteerde in een tweede kans voor Lutten maar dezelfde Ronald Kosse schiet de bal
naast het doel.
Gaandeweg de wedstrijd komt SVM beter in het spel zonder veel gevaar te stichten. Beide ploegen laten
elkaar voetballen. Rond de 20e minuut komen er wat kansen en mogelijkheden voor SVM. Zo wordt een vrije
trap rond de 16, na een overtreding op Chris Berndsen door Jorn Strijk in de muur geschoten en de rebound
door Richard de Boer in de handen van de keeper geschoten, een schot van dezelfde de Boer naast
geschoten en een grote kans door Zowie Smit hard naast geschoten.
Het blijft een mooi gevecht tussen twee goed voetballende ploegen. In het laatste kwartier van de eerste
helft zijn er nog wat mogelijkheden voor beide ploegen, maar de ballen gaan over of naast het doel, zodat
het toch wel verbazend is dat de rust met 0-0 ingaat.
De tweede helft begint na de aftrap met een corner voor SVM welke terug wordt gelegd door Sander
Heimens op 20 meter, Richard de Boer schiet de bal echter naast.
Lutten krijgt een grote kans wanneer de bal vanaf links goed wordt voorgegeven, Rick de Gooijer goed in
kopt, maar onze keeper Christiaan Haagsma knap weet te redden en de bal uit het doel weet te houden.
Druk wordt na 60 minuten opgevoerd door SVM. Tempo blijft hoog van beide kanten zonder dat er kansen
worden gecreëerd. Wel moeten we scherp blijven omdat ook Lutten niet tevreden is met 1 punt.
In de 61e minuut komt Vince Oosterhof in het veld en deze weet in de slotfase een belangrijke stempel op de
wedstrijd te drukken.
Een gevaarlijke voorzet van Sander Heimens wordt door Chris Berndsen in de handen van de keeper gekopt
en in minuut 74 een grote kans voor SVM. Er komt een lange pass van Arno van der Plas naar rechts op
Sander Heimens en zijn voorzet wordt door de geheel vrijstaande Vince Oosterhof naast gekopt. De
begeleiding op de bank sprongen al op, maar juichten nog te vroeg.
De tweede wissel aan de kant van SVM was het inbrengen van Adnan Begovic voor Arjan Wolters.
En toen het laatste kwartier van de wedstrijd. Beide ploegen bleven gaan voor de overwinning.
In de 78e minuut een vrije bal op eigen helft welke hoog en ver wordt ingebracht door Richard Bijsterveld.
De keeper van Lutten roept los, maar weet de bal niet te verwerken tussen de kluwen spelers, waardoor
Vince Oosterhof de bal in het lege doel kan schieten en SVM op 1-0 zet. Een opluchting voor een ieder die
SVM support. Nauwelijks 2 minuten later staat de 2-0 op het scorebord en is de wedstrijd beslist.
Adnan Begovic komt sterk voor zijn man en geeft op Arno van der Plas, deze ziet de vrijstaande Sander
Heimens. Deze legt terug en via een kaats komt de bal bij Chris Berndsen en hij schiet binnen.
Lutten legt het hoofd in de schoot, stuurt nog een verdediger mee naar voren, waardoor SVM nog een aantal
kansen krijgt. Een vrije bal van Richard de Boer wordt nog door Mark Verwer in de handen van de keeper
gekopt, maar even later is het weer raak. Vince Oosterhof zet Sander Heimens vrij voor de keeper, hij is niet
zelfzuchtig maar legt de bal af op Arno van der Plas en deze schiet de 3-0 binnen. Over en uit en de
spannende en gelijkopgaande wedstrijd wordt door SVM binnen 8 minuten beslist.
De wedstrijd wordt rustig uitgespeeld en na afloop is er blijdschap en tevredenheid, vooral over het goede
spel van onze mannen. Later blijkt dat de koploper gelijk heeft gespeeld, waardoor SVM klimt naar de 1e
positie.
Aanstaande dinsdag staat de volgende wedstrijd alweer op het programma, de bekerwedstrijd uit tegen
Flevo Boys 2 in Emmeloord en zaterdag de reis naar Hoogeveen voor de 10e competitiewedstrijd.
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Vince Oosterhof
Chris Berndsen
Arno van der Plas

Opstelling:
Christaan Haagsma – Mark Verwer – Jorn Strijk – Richard Bijsterveld – Bart van Diepen – Richard de Boer –
Arjan Wolters (77e minuut Adnan Begovic) – Chris Berndsen – Sander Heimens – Arno van der Plas – Zowie
Smit ( 61e minuut Vince Oosterhof)
Wissels:
Adnan Begovic – Vince Oosterhof en Nick van der Velde

