SVM blijft na overwinning in spoor koploper.
SVM speelde zijn laatste uitwedstrijd in dit seizoen in Beilen tegen cvv Fit Boys.
e
Om mee te blijven doen bovenin, zowel voor de titel alswel de 3 periode, was een overwinning nodig in
deze wedstrijd. Uiteindelijk lukte dit.
Het begin was voor SVM. Een snelle uitval via rechts levert een vrije schietkans op voor Martin Peters, maar
zijn schot gaat hoog over. Een schot van dezelfde speler treft ook geen doel.
Een aantal schoten van Fit Boys zijn een prooi voor keeper Christiaan Haagsma.
e
In de 15 minuut een goede voorzet van Bart Bakker voor de goal, Van dichtbij schiet Arno van der Plas op
de onderkant lat en springt de bal het veld weer in.
Er is veel inzet in deze wedstrijd met weinig hoogtepunten en een SVM wat vaak een stapje te laat is.
e
In de 33 minuut wederom een bal tegen het houtwerk. Een goed aangesneden corner van Martin Peters
wordt door Jorn Strijk op de paal gekopt.
Fit Boys leverde veel energie in de eerste helft maar zouden ze dit volhouden? In de rust heeft trainer Koos
van de Galien een kwartier de tijd om de jongens op scherp te krijgen en geduldig te blijven.
De eerste opwinding in de tweede helft is een aanval van Fit Boys, waarbij de spits zich knap vrij draait,
maar de bal naast het doel van SVM plaatst.
SVM blijft de betere ploeg en heeft controle over de wedstrijd, zonder veel kansen te creëren.
Weer zorgt een corner van Martin Peters voor gevaar, Chris Berndsen schiet rand 16 de bal hard over de
goal. Trainer van der Galien brengt Nick van der Velde in het veld voor de moegestreden Arno van der Plas.
Het laatste kwartier is bijna aangebroken als SVM een vrije bal krijgt op 20 meter van de goal als Bart
Bakker onreglementair wordt tegengehouden. Jorn Strijk plaatst zich achter de bal en zijn schot gaat
wonderschoon en met precisie in de bovenhoek, 0-1.
Kort hierop wordt Jurjen Wierenga vervangen door Arjan Wolters, doordat hij in een duel geraakt wordt op
zijn kaak.
Het is nu zaak voor SVM om de gelederen gesloten te houden Fit Boys probeert het nog wel, maar onze
achterhoede is alert en geeft geen kansen meer weg.
Door de ontstane ruimte, omdat Fit Boys het nog wel blijft proberen, komt er ruimte voor SVM om snel uit te
vallen. Dit levert nog een aantal mogelijkheden op en een grote kans voor Chris Berndsen maar zijn schot
gaat over het doel.
Scheidsrechter R. Brinkman uit Drachten fluit na 95 minuten voetballen voor het eindsignaal en SVM neemt
de drie punten mee naar Marknesse.
Weer een wedstrijd waarin geduld wordt beloond en door geconcentreerd te blijven voetballen wordt er
e
weinig weggegeven, zodat voor de 14 keer dit seizoen keeper Christiaan Haagsma met zijn achterhoede de
nul houdt.
Volgende week de laatste thuiswedstrijd in de competitie tegen BSVV uit Bovensmilde. SVM blijft afhankelijk
van koploper Elim, maar mag blijven hopen op een wonder.
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Opstelling:
e

Christaan Haagsma – Bart van Diepen– Jorn Strijk – Richard Bijsterveld – Jurjen Wierenga ( 71 minuut
e
Arjan Wolters) –Richard de Boer – Adnan Begovic – Chris Berndsen (87 minuut Jarno de Boer) – Bart
e
Bakker – Arno van der Plas ( 66 minuut Nick van der Velde) – Martin Peters

