SVM verliest in en van Nieuwleusen.
e

Afgelopen zaterdag heeft SVM de inhaalwedstrijd tegen Nieuwleusen gespeeld dat nog meetelde voor de 2
periode.
Een wedstrijd tussen twee ploegen die meestrijden om de bovenste plekken.
Wie een spannende, gelijkopgaande wedstrijd verwachte kwam, vooral de eerste helft, bedrogen uit.
De vele toeschouwers uit zowel Nieuwleusen als Marknesse, zagen een Nieuwleusen dat veel fanatieker en
feller speelde en een SVM dat slordig was en veel fouten maakte en beangstigend speelde.
De eerste helft was het Nieuwleusen wat het spel maakte en dicteerde en SVM weinig in zijn spel liet komen.
In de eerste minuut werd al gelijk een onnodige corner weggegeven, welke door de spits van Nieuwleusen
voorlangs werd gespeeld.
Een waarschuwing al voor de bedoelingen van Nieuwleusen en de aanvallen bleven komen naar ons doel
toe.
Na een kwartier werd een vrije trap van Nieuwleusen voor de goal geplaatst en binnen gekopt, maar
geannuleerd door de scheidsrechter wegens buitenspel en niet veel later een tweede afgekeurde goal, een
corner die voor onze goal werd geplaatst, maar de spits van onze tegenstander maakte eerst een
overtreding voordat hij de bal binnen kopte.
Uitstel van executie, want een minuut later stond de 1-0 wel op het bord. Na goed doorgaan van Bas
Evenboer kwam de bal bij Tom Vasse en deze schoot binnen.
De enige wapenfeiten in de eerste helft van SVM kant waren een goede bal van Martin Peters op Nick van
der Velde, maar alleen voor de keeper hield hij in en de bal rolt in de handen van de keeper en een vrije bal
van Jorn Strijk welke keeper Hoogenkamp knap stopt en de rebound door Martin Peters naast werd
geschoten. Nieuwleusen was gevaarlijker en we mochten blij zijn dat de ruststand 1-0 bleef.
De tweede helft een meer gelijkopgaande wedstrijd. SVM probeerde het wel en zoekt naar openingen in de
verdediging van Nieuwleusen. Er werd ook meer strijd geleverd en de wil er een gelijkopgaande wedstrijd
van te maken was weer aanwezig. Nieuwleusen kon het hoge tempo van de eerste helft niet volhouden en
speelde behoudender, zonder veel weg te geven.
Trainer Koos van der Galien probeerde het nog met diverse omzettingen in het veld en enkele wisselingen,
maar echt grote kansen werden niet gecreëerd.
e
In de 83 minuut komt er dan toch nog een gevaarlijke situatie voor de goal van Nieuwleusen. Rond de
16 meter van Nieuwleusen een vrije bal voor SVM welke in wordt geschoten door Jorn Strijk, via een
verdediger komt de bal voor de voeten van Bart Bakker, maar deze weet de bal niet voldoende te raken.
Omdat ook Nieuwleusen geen kansen meer weet vrij te spelen , blijft het gescoorde doelpunt in de eerste
helft het enige van deze wedstrijd.
Na het laatste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter T. Bakker blijkt door de uitslagen op de
e
andere velden dat Nieuwleusen de winnaar is van de 2 periode. Proficiat spelers en begeleiders van
Nieuwleusen met deze prijs.
Voor SVM is de volgende wedstrijd aanstaande zaterdag thuis tegen koploper Elim en kunnen we aan onze
toeschouwers laten zien dat we bovenin mee willen blijven strijden.
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Opstelling:
Christaan Haagsma – Arjan Wolters– Jorn Strijk – Richard Bijsterveld – Bart van Diepen – Richard de Boer
e
– Adnan Begovic (82e minuut Jeen van Regenmortel) – Chris Berndsen – Bart Bakker – Martin Peters (60
e
minuut Arno van der Plas) – Nick van der Velde (67 minuut Jurjen Wieringa)

