TOPPER IN 3E KLASSE BLIJFT ONBESLIST!
Zaterdag was de laatste wedstrijd voor de winterstop voor de mannen uit Marknesse. De topper
tussen nr 1 sc Elim en nr 2 SVM stond op het programma. Wanneer Elim zou winnen werd het gat 7
punten, maar als SVM de punten mee naar huis kon nemen was het gat nog maar 1 puntje. Een waar
6 punten duel dus. Onze keeper Haagsma had met een paar duidelijke woorden het vuurtje al lekker
opgestookt en daar kwamen we al snel achter. Eenmaal in de kleedkamer lagen er lekkere smarties
voor ons klaar en hingen er rood witte vlaggetjes. Onze complimenten daarvoor we voelde ons direct
op ons gemak. Op een bomvol sportpark met daar ook minstens 50 supporters uit Marknesse was
het een heerlijk sfeertje voor een mooie pot voetbal. Nadat de rook van het vuurwerk was
opgetrokken en beide partijen op het veld stonden. Kon scheidsrechter T.W. Bakker de wedstrijd
laten beginnen.
Opstelling: 1. Haagsma; 3. Verwer, 13. Begovic, 10. Strijk, 2. v. Diepen; 6. Wolters, 8, de Boer, 12.
Berndsen; 16. Bakker, 15. v/d Plas, 11. Peters
Wissels: 4. Bijsterveld, 5. Wierenga, 9, Oosterhof, 14, v/d Velde
SVM begon erg sterk met veel druk naar voren. Je zag dat Elim dit niet had verwacht en dit
resulteerde direct in een paar kansen. V/d Plas zette de aanvoerder simpel aan de kant nadat hij de
bal had onderschept en kon toen door naar de goal. 1 op 1 met keeper Padding mikte hij in de korte
hoek en met de welbekende teen kon deze net redding brengen. 10e min v/d Plas met een geblokt
schot die precies voor de voeten van Berndsen kwam te liggen. Chris haalde de achterlijn en gaf de
bal hard strak voor op Bart Bakker. Bakker kreeg zijn voet tegen de bal en tikte de bal precies door de
benen van de keeper. 0-1 !!!!! een verdiende voorsprong op dat moment. 10 minuten hierna kwam
Elim beter in het spel en dit resulteerde dan ook in kansen aan de andere kant. Waar Christiaan
Haagsma met een mooie redding en de hulp van Jorn Strijk de bal nog kon keren was het daarna wel
raak. 29e min SVM leidt balverlies en in de snelle tegenaanval waar Elim om bekend staat was het wel
raak. De bal werd vanaf rechts voorgezet en een inschattingsfoutje van Haagsma zorgde voor een
goal van D. Doldersum die kon binnenkoppen. SVM had in de 1e helft nog een aantal goede kansen
maar op een schot van Chris Berndsen reageerde keeper Padding geweldig. Met zijn rechterhand
wist hij hem tegen te houden waar menig speler hem al telde.
Na rust waren de eerste 2 mogelijkheden voor SVM maar het was Elim dat de score verdubbelde. 52e
min. V/d Plas kreeg de bal hard in het gezicht alleen het spel ging door. Een zeer makkelijk gegeven
vrij trap door een schwalbe van de aanvoerder rond de 16 ging erin. M. Doldersum was dit keer de
gelukkige die de bal snoeihard binnen schoot. Het spel werd harder van beide kanten en de scheids
had het vrij lastig. Trainer Koos v/d Galiën wisselde 2 maal. De kersverse vader Richard Bijsterveld
kwam erin voor Arjan Wolters en niet veel later kwam Vince Oosterhof in de ploeg voor Arno v/d
Plas. Dit was het begin van een spannende slotfase. SVM moest komen maar daardoor liet het ook
ruimte in de rug. De snelle Doldersum en Prijs vonden dit heerlijk al konden ze het net niet vinden.
M. Doldersum was het even helemaal kwijt en in de 88e minuut kreeg hij een donkerrode kaart na
een tackle op Richard de Boer. Daarop reageerde Martin Peters nogal dom met een gele kaart op zak
en kon daarna ook al douchen. Het was al bijna donker en in een alles of niets poging ging iedereen
naar voren. 95e min Richard Bijsterveld gooit de bal er nog 1 keer in. Jorn Strijk kopte de bal door
naar Richard de Boer en via de tegenstander was daar Supersub Vince Oosterhof. Deze kreeg de bal
voor zijn linker en ook dit keer verdween de bal tussen de benen van Padding in de goal. 2-2!!!! Een
kabaal van vreugde kwam uit de kelen van de vele Marknessenaren. Dit beloofde een prima terugreis
te worden in de bus met alle supporters en een natje en droogje. Ik kan je vertellen, dat was het ook!
Bij deze willen wij als selectie alles supporters en vrijwilligers bedankt die ons tot nu toe hebben
geholpen met het behalen van het mooie resultaat. 12 wedstrijden 26 punten, nog altijd ongeslagen,
21 doelpunten voor en maar 7 tegen. Heel 2018 1 wedstrijd verloren in de competitie en over het
hele jaar thuis ongeslagen. Graag zien we jullie in 2019 weer langs de lijn of in de kantine.

