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GAAN DE DRIE PUNTEN WEDEROM RICHTING MARKNESSE OF?????
Het eerste noemenswaardige moment vond pas plaats in de 17e minuut middels een schot van SVM
in de persoon van Arno van der Plas.
De minuten hiervoor was het meer aftasten geweest van beide kanten.
In de 19e minuut werd er door Tollebeek een aanval op rechts opgezet, echter werd er uit de voorzet
compleet over de bal “gemaaid” en kon onze verdediging makkelijk ruimen.
Toch was het SVM die op een 0-1 voorsprong kwam en wel uit een toegekende vrije trap net buiten
de zestien meter.
Het was Jorn Strijk die achter de bal ging staan en deze liet de doelman van Tollebeek compleet
kansloos.
Hierna bleven ook de betere kansen voor onze jongen maar werden deze niet benut.
De beste kans was voor Arno van der Plas in de 42e minuut en had de ruststand 0-2 moeten zijn.
Zoals ik dus zei moeten zijn maar werd ook helaas niet benut.
Met een 0-1 voorsprong dan maar even genieten van de thee.
Het eerste moment van SVM in de tweede helft was in de 49e minuut waarbij de bal door Pieter
Galema in de “zestien” werd gepompt en SVM een strafschop werd onthouden.
Jorn Strijk werd dusdanig tegen de grond geduwd dat de scheidsrechter er niet onder uit kon maar
zijn beslissing pakte tot een ieders verbazing anders uit.
Hierna kreeg Tollebeek het betere van het spel en werd SVM zeer slordig.
In de 55e minuut werd de wat geblesseerde Arno van der Plas vervangen door Martin Peters.
In de 62 minuut kwam Tollebeek toch langszij en bracht de stand op 1-1.
Even later kreeg Adnan Begovic ook nog een directe rode kaart en moesten wij verder met tien man.
Alle hens aan dek dus want Tollebeek creëerde de ene na de andere kans en kwam SVM nauwelijks
nog van eigen helft.
In de 67e minuut werd Nick v/d Velde vervangen door Boaz Mooiweer.
En alsof het allemaal nog niet erg genoeg was moest de ingevallen Martin Peters geblesseerd het
veld verlaten en waren er nog maar negen man van SVM in het veld.
Inmiddels was ook Pieter Galema vervangen door Jurjen Wierenga.
SVM kreeg nog één kansje maar Chris Berndsen kon ook de weg naar het doel niet vinden.
Conclusie van deze wedstrijd:
Natuurlijk had SVM het in de eerste helft moeten afmaken en minimaal met een 0-2 voorsprong in
de rust richting kleedkamer moeten gaan.
Echter over de hele wedstrijd gezien is de puntendeling terecht en zullen we volgende week weer de
ruggen moeten rechten thuis op De Punt tegen Creil.
U ben van harte welkom!!!!!
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Reserves:
5 Jurjen Wierenga
9 Boaz Mooiweer
10 Martin Peters
18 Patrick Hannema

Doelpunten:
24e min. – Jorn Strijk
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