Kleine overwinning SVM tegen Hollandscheveld.
Afgelopen zaterdag heeft SVM de uitwedstrijd gespeeld in en tegen Hollandscheveld.
Onderweg in de bus kregen we een aantal hagelbuien te verwerken, zodat we zeker wisten dat het geen
droge middag zou worden.
Tijdens de warming-up liet koning winter zich nog een enkele maal zien, maar tijdens de wedstrijd bleven we
gelukkig droog.
Het begin van de wedstrijd was voor Hollandscheveld. Fanatiek spelen en vroeg de opbouw van achteruit
verstoren van SVM leverden een aantal afstand schoten op die over of naast gingen.
SVM had moeite om in het spel te komen, maar gaandeweg de eerste helft kon Hollandscheveld het
aanvangstempo niet volhouden en kwam SVM beter in de wedstrijd en liet zich wat vaker voor de goal van
de tegenstander zien.
e
In de 35 minuut kwam toch wel onverwacht de 0-1 en wat later bleek ook de eindstand op het bord. Een
vrije trap op de middenlijn werd door Richard Bijsterveld hoog voor de goal geschoten. In eerste instantie
werd de bal nog weggewerkt, maar opnieuw ingebracht door Richard de Boer. Jorn Strijk stond nog voor de
goal om de bal terug te koppen op Arno van der Plas en deze wist met zijn hoofd binnen te knikken. Een
aantal aanvallen over rechts via Bart Bakker brachten nog wat gevaar voor rust, maar leverden geen
resultaat op.
Na de pauze hetzelfde beeld. SVM probeerde te voetballen en Hollandscheveld ging verder met hun
opportunistische spel zonder gevaarlijk te worden. Ons spel ging ook wat vaker over links via Martin Peters.
Trainer Koos van der Galien bracht nog een drietal fitte spelers binnen de lijnen om te zorgen dat de drie
punten meegingen naar Marknesse.
Midden tweede helft nog een grote kans voor SVM. Bart Bakker ging op rechts goed door en zijn voorzet
belande bij Martin Peters. Zijn schot werd met de benen gekeerd door de doelman van Hollandscheveld.
In het laatste kwartier ging de laatste man van de tegenstander mee naar voren, maar ondanks enkele vrije
trappen en cornerballen werden ze niet meer gevaarlijk voor ons doel en zodoende wist keeper Christiaan
e
Haagsma en zijn verdedigers voor de 11 keer dit seizoen de 0 te houden.
e
Door dit resultaat blijft SVM meedoen bovenin en in de tussenstand van de 3 periode nog zonder
puntenverlies bovenaan.
Aankomende week twee wedstrijden, dinsdag 16 april om 18.45 uur de polderderby uit tegen Bant en
zaterdag 20 april de thuiswedstrijd tegen Hoogeveen om 14.30 uur.
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Opstelling:
e

Christaan Haagsma – Arjan Wolters (72 minuut Jurjen Wieringa)– Jorn Strijk – Richard Bijsterveld – Bart
e
van Diepen – Richard de Boer – Adnan Begovic – Chris Berndsen – Bart Bakker – Arno van der Plas ( 59
e
minuut Vince Oosterhof) – Martin Peters (83 minuut Jarno de Boer)

