Gelukkige overwinning SVM bij SCD '83
Afgelopen zaterdag stond voor SVM de wedstrijd tegen SCD '83 in Dedemsvaart op het programma.
De thuiswedstrijd werd met 1-0 gewonnen en SVM was voorbereid op een tegenstander die iets recht wou
zetten.
De eerste 20 minuten begon SVM goed aan de wedstrijd en was bij de les. In deze minuten al een aantal
kansen voor SVM. Een voorzet van Bart Bakker werd niet goed ingekopt door Arno van der Plas en een
goede doorloopactie van Chris Berndsen naar de goal van SCD '83 toe leverde niet een goal op doordat hij
naast schoot.
Ook een mooie aanval via Martin Peters en Bart Bakker werd niet beloond. Als eindstation schoot Arno van
der Plas goed in, maar keeper Koes stopt zijn schot met moeite.
Hierna nam SCD '83 het spel over doordat wij slordiger gingen spelen. Ook kwamen er een aantal kansen
aan hun kant, weggegeven door onszelf. Zo stond tot tweemaal toe een voorhoede speler vrij voor
Christiaan Haagsma, maar hij was op zijn hoede en hield het doel schoon.
e
In de 29 minuut werd er een bal op miraculeuze wijze voor de lijn weggehaald door Richard Bijsterveld en
Adnan Begovic tezamen, de rebound verdween gelukkig voor ons naast het doel.
Net voor rust kwam de 0-1 op het bord. Een snelle ingooi van Martin Peters naar Arno van der Plas kwam bij
Chris Berndsen terecht. Vrij voor de goal was hij niet zelfzuchtig, maar zag de vrijstaande Bart Bakker naast
zich en deze schoot binnen.
Direct na rust de snelle gelijkmaker van SCD '83. Ingwar Huizenga slalomde door de defensie van SVM en
liet onze doelman kansloos. Het spel van SVM werd steeds slordiger en SCD dicteerde het spel. Hun
aanvallen waren gevaarlijker en zij speelden fanatieker om tot winst te komen dan onze mannen. Ze kregen
ook enkele kansen maar gelukkig had dit geen resultaat.
Midden tweede helft kwam SVM weer wat beter in hun spel wat een grote kans opleverde. Een pass van
achteruit van de goede spelende Arjan Wolters kwam bij Chris Berndsen, vrij voor keeper Jelmer Koes wist
deze uitstekend te redden.
Op de bank waren we het wel met elkaar eens dat we blij mochten zijn met een punt, maar gelukkig dachten
e
onze spelers daar anders over. In de 82 minuut een snelle uitval weer via Chris Berndsen en in eerste
instantie redde keeper Koes nog, de rebound kwam via Vince Oosterhof voor de goal van SCD'83 en daar
stond weer Bart Bakker op de juiste plek om de bal binnen te tikken. De 1-2 was nauwelijks verdiend te
noemen gezien het spel van SVM, maar daarom waren we allen wel blij met deze tussenstand.
Er kwam nog een hele grote kans voor Vince Oosterhof om de stand uit te breiden. Hij was de keeper van
SCD '83 al voorbij maar zijn schot in het lege doel werd door de op de grond liggende Jordy Hulleman via
zijn borst nog tegengehouden.
Een gelukkige 1-2 overwinning in Dedemsvaart en de drie punten gingen mee naar Marknesse.
Zaterdag 30 maart staat de inhaalwedstrijd uit tegen Nieuwleusen op het programma. Deze wedstrijd geld
e
nog voor de 2 periode en daarin is Nieuwleusen nog kansrijk om deze te winnen, wel afhankelijk van de
resultaten bij de andere wedstrijden die deze middag gespeeld worden.
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Opstelling:
e

Christaan Haagsma – Arjan Wolters– Jorn Strijk – Richard Bijsterveld – Jurjen Wieringa (52 minuut Bart van
Diepen) – Richard de Boer – Adnan Begovic – Chris Berndsen – Bart Bakker – Arno van der Plas
e
e
(77 minuut Nick van der velde )– Martin Peters (62 minuut Vince Oosterhof)

