SVM Marknesse blijft ongeslagen na winst op SVN '69.
Afgelopen zaterdag stond voor SVM de wedstrijd tegen SVN '69 op het programma.
Na een wedstrijdbespreking van ruim 20 minuten gaf trainer Koos aan waar op te letten en scherp en alert te
zijn. SVN had de laatste 2 wedstrijden gewonnen en wou dit graag doorzetten tegen SVM.
Achterin een wijziging in de opstelling doordat onze aanvoerder Jorn Strijk op wintersport was.
Gelijk vanaf het begin nam SVM het initiatief en in het eerste kwartier had SVM al diverse kansen gehad om
de score te openen.
Zo werd een vrije trap van Richard de Boer door de keeper gered en een schot van Nick van der Velde ging
naast de goal van de keeper. Bart Bakker kwam alleen voor de keeper maar deze kans werd ook niet benut.
Hiertegenover was er een kans voor SVN. Een voorzet van rechts werd knap ingeschoten, maar keeper
Christiaan Haagsma redde bekwaam.
SVM was duidelijk beter in het begin maar het ontbrak aan scherpte.
e
In de 20 minuut dan wel de verdiende 1-0 op het bord. Een mooie aanval via een bal naar voren van
Richard Bijsterveld kwam bij Nick van der Velde, deze zet knap voor en Bart Bakker was op tijd voor de goal
om de bal binnen te werken. Hierna meerdere kansen in 5 minuten tijd, maar deze waren niet besteed aan
Chris Berndsen en Vince Oosterhof. Ook een schot van Arjan Wolters werd geblokt. Score had na een half
uur hoger moeten zijn. Hierna werd SVM slordig in hun spel en liet de tegenstander in de wedstrijd komen.
Net voor rust nog een goede mogelijkheid voor Vince Oosterhof maar zijn inzet gaat via de keeper naast.
Na rust wordt het spel er niet beter op. SVM komt echter niet in de moeilijkheden omdat ze weinig weggeeft
en de tegenstander geen kansen geeft om de stand gelijk te trekken.
Na 53 minuten beland een voorzet van Mark Verwer op de lat en na een vrije bal van Richard Bijsterveld
beland de kopbal van Richard de Boer in de handen van de keeper. Verder weinig kansen aan beide zijden.
In het midden van de tweede helft komen Jurjen Wieringa, Zowie Smit en Martin Peters in het veld om de
kleine voorsprong over de streep te trekken.
SVN '69 gaat wat aanvallender spelen om te proberen gevaar te stichten, waardoor voorin ruimte komt om
de wedstrijd definitief te beslissen. Uit een van deze aanvallen komt een bal van Chris Berndsen bij Vince
Oosterhof, maar weer alleen voor de keeper weet hij niet af te ronden.
e
Het blijft spannend maar eindelijk in de 89 minuut de bevrijdende 2-0. Chris Berndsen ziet de keeper te ver
voor zijn goal staat en vanaf een meter of 25 schiet hij de bal hard over de keeper heen in het doel. Prachtig
doelpunt.
Zo wordt de wedstrijd uitgespeeld en na 2 minuten blessuretijd fluit de prima leidende scheidsrechter van
Eijden voor het eindsignaal.
Doordat de wedstrijd van koploper Elim werd afgelast gaat SVM over deze ploeg heen en staat bovenaan de
ranglijst echter wel met een wedstrijd meer gespeeld.
Zaterdag aanstaande staat de polderderby tegen Bant op het programma en zal SVM proberen om de
ongeslagen status na 14 wedstrijden voort te zetten.
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Opstelling:
e

Christaan Haagsma – Mark Verwer (82 minuut Martin Peters) – Adnan Begovic – Richard Bijsterveld – Bart
e
van Diepen – Richard de Boer – Arjan Wolters – Chris Berndsen – Bart Bakker (75 minuut Zowie Smit) –
e
Vince Oosterhof – Nick van der Velde (64 minuut Jurjen Wieringa)

