SVM wint midweekse wedstrijd tegen Bant
SVM heeft dinsdagavond de uitwedstrijd tegen Bant met 0-1 gewonnen. Dat het geen gemakkelijke wedstrijd
zou worden wist SVM en ook was Bant erop gebrand om een goed resultaat te halen in deze polderderby na
een paar grote nederlagen.
De eerste 10 minuten was SVM zeer aanvallend ingesteld. Dit leverde een aantal cornerballen op die
gevaarlijk waren. De eerste moest tot twee maal toe door spelers van Bant van de lijn worden gehaald, de
tweede corner werd door Bart Bakker naast gekopt en de derde werd via Vince Oosterhof op de paal gekopt.
De snelle openingstreffer waar we op gehoopt hadden bleef zodoende uit.
Hierna werd het spel van SVM wat minder en kwam Bant in de wedstrijd zonder gevaar te stichten. Er
kwamen nog een aantal kansen voor SVM, maar na een mooie aanval kopte Vince Oosterhof naast en een
snelle uitval van achteruit met een pass door het midden van dezelfde Oosterhof wordt door Chris Berndsen
overgetikt.
Ook een schot van afstand van Richard de Boer wordt door de keeper van Bant ten koste van de corner
gekeerd, zodat de rust ingaat met een 0-0 tussenstand.
Door een blessure van scheidsrechter Koper duurt de rust wat langer om te wachten op de vervangende
scheidsrechter uit Emmeloord.
Na de wat langere rust gaat SVM door met aanvallen en trainer Koos van der Galien heeft de jongens op het
hart gedrukt om het tempo hoog te houden.
In de 15 minuten na rust komen er weer kansen. Bart Bakker gaat gevaarlijk door op links, maar zijn voorzet
wordt door iedereen gemist. Na een scrimmage voor de goal van Bant beland de bal voor de voeten van
Martin Peters en zijn keiharde schot beland via een verdediger en onderkant lat in de handen van de keeper.
Ook de kort hiervoor ingevallen Arno van der Plas mist een grote kans als na goed doorzetten van Chris
Berndsen zijn voorzet niet goed wordt ingeschat door hem.
Gelukkig valt een minuut later de bevrijdende 0-1. Na de zoveelste aanval wordt de bal door Arno van der
Plas klaargelegd voor Vince Oosterhof en diens schot is de keeper te machtig. Een opluchting voor SVM
omdat lang op deze treffer gewacht moest worden.
Nu moet Bant wel aanvallender gaan spelen en na een corner wordt de ingeschoten bal goed verwerkt door
keeper Haagsma. Bant blijft strijdbaar om te zorgen dat ze in de wedstrijd blijven en SVM moet alert blijven .
Trainer van der Galien gebruikt zijn leetste wissels en invaller Nick van der Velde schiet na een mooie aanval
de bal voor, waar van der Plas de bal mist doordat hij werd aangeraakt door een verdediger.
Ook Bant krijgt nog een kans maar de bal wordt gelukkig voor SVM naast gekopt. De laatste kans om de
wedstrijd definitief te beslissen is niet aan SVM besteed. Na een snelle uitval beslist Arno van der Plas om
zelf te schieten in plaats van af te geven aan de geheel vrijstaande van der Velde. Zijn schot gaat via een
verdediger over de lijn.
Niet veel later fluit de invaller scheidsrechter voor het eindsignaal en heeft SVM een benauwde, maar
verdiende overwinning behaald.
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Opstelling:
Christaan Haagsma – Bart van Diepen – Jorn Strijk – Richard Bijsterveld – Jurjen Wieringa – Richard de
e
Boer – Arjan Wolters (54e minuut Arno van der Plas) – Chris Berndsen – Bart Bakker – Vince Oosterhof (73
e
minuut Adnan Begovic) – Martin Peters (68 minuut Nick van der Velde))

