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SVM zet zegereeks in 3 periode voort.
Afgelopen zaterdag speelde SVM de uitwedstrijd tegen de wit-zwarte brigade van SC Lutten.
Trainer Koos van der Galien refereerde tijdens de wedstrijdbespreking aan de bijzondere datum en ging
terug naar 04-05-1989 welke dag hij als speler meemaakte en heel euforistisch was na het behalen van
promotie naar een hogere klasse, maar rond 20.00 uur die avond samen met vele anderen stil stond bij de
dodenherdenking.
Dat dit wel overkwam bij de spelers van SVM bleek later deze avond tijdens de tocht naar het monument In
Marknesse waar vele spelers van de selectie bij aanwezig waren.
Op een mooie grasmat begon SVM matig aan de wedstrijd. Spelers waren niet scherp genoeg en soms te
langzaam met hun acties, zodat het begin voor SC Lutten was.
Na diverse plaagstootjes was het ook SC Lutten dat de score opende. Na een aanval over links werd de
voorgetrokken bal ingekopt door Nick Lamberink.
SVM was gelijk wakker geschud want een minuut later stond de 1-1 al op het bord. Eerst redde de doelman
nog op een inzet van Bart Bakker, maar de aanval hierop kwam de bal via dezelfde Bart Bakker bij Martin
Peters. Zijn inzet vanaf de zijkant ging via de handen van de grabbelende doelman in de goal.
In het restant van de eerste helft bleef SVM slordig spelen en was het Lutten dat het spel dicteerde. Gelukkig
voor ons gingen diverse schietkansen niet in de goal door knap optreden van onze keeper Christiaan
Haagsma, maar SC Lutten had in de eerste 45 minuten meer aanspraak op een voorsprong dan SVM.
Onze trainer moest in de rust nogmaals het belang van deze wedstrijd bij de jongens binnenbrengen en
gelukkig kwam er een ander SVM op het veld in de tweede helft.
Gelijk al een mooie aanval. Martin Peters kopt een hoge bal door op Bart Bakker, deze ziet Chris Berndsen
naast zich staan en zijn schot gaat voorlangs en de meegelopen Bart Bakker komt net tekort.
Ook Lutten wordt gevaarlijk en een inzet van hun moet door Jorn Strijk van de lijn worden gehaald.
Spel golft nu meer op en neer en een schot van Richard de Boer beland in de handen van de keeper van SC
Lutten. Gelukkig voor SVM staat er een keeper in de goal die al vele reddingen had verricht en zo ook deze
middag. Keeper Haagsma bleef op de ene goal na niet te passeren en moest vaak handelend optreden.
Trainer van der Galien bracht 3 verse spelers in het veld en een van deze spelers had in het laatste kwartier
een belangrijk aandeel in de uiteindelijke zege.
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In de 78 minuut wordt een vrije trap van Jorn Strijk knap doorgekopt door deze invaller Arno van der Plas op
Bart Bakker en zijn voorzet wordt in eigen doel gewerkt door een verdediger van SC Lutten.
SC Lutten moest nu wel komen en daardoor ontstaat er ruimte voor de voorwaartsen van SVM.
Arno van der Plas blijft druk zetten in de voorhoede, alleen niet altijd reglementair, gezien de opmerking van
aanvoerder Strijk, om daarbij niet zijn handen te gebruiken, maar alleen zijn voeten.
En in blessuretijd heeft dit resultaat. Op het middenveld veroverd van der Plas middels een sliding de bal en
zet Chris Berndsen vrij voor de keeper. Deze wordt omspeeld en Berndsen schiet de 1-3 binnen in het lege
doel.
Gelijk hierna fluit de prima leidende scheidsrechter van der Spoel uit Joure voor het eindsignaal en neemt
SVM de 3 punten mee naar de polder.
Omdat concurrent Elim gelijk speelt wordt het nog een spannend slot van deze competitie.
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Nick Lamberink
Martin Peters
Eigen doelpunt SC Lutten
Chris Berndsen

Opstelling:
Christaan Haagsma – Arjan Wolters – Jorn Strijk – Richard Bijsterveld – Jurjen Wieringa – Richard de Boer
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– Adnan Begovic – Chris Berndsen – Bart Bakker (82 minuut Jarno de Boer) – Martin Peters (68 minuut
e
Arno van der Plas) – Nick van der Velde (71 minuut Bart van Diepen)

