SVM haalt uit tegen BSVV.
Afgelopen zaterdag heeft SVM de laatste wedstrijd in de reguliere competitie gespeeld tegen BSVV uit
Bovensmilde.
Voor beide ploegen stond er nog wat op het spel. SVM om te ruim te winnen om nog een kans op het
kampioenschap te houden en BSVV om nacompetitie voor degradatie te ontlopen.
Trainer Koos van der Galien memoreerde tijdens de bespreking dat dit zijn 100e en tevens laatste
competitiewedstrijd voor SVM was. Een teken voor de jongens om er deze middag een mooie wedstrijd van
te maken en gezien het spel en de eindstand is dit zeker gelukt.
De eerste twintig minuten liet SVM mooi voetbal zien. Spelers vonden elkaar gemakkelijk en de aanvallende
bedoelingen waren gelijk duidelijk. Na eerst nog een kleine waarschuwing van Richard de Boer die de bal in
de handen van de keeper schoot was het Bart Bakker die de 1-0 liet aantekenen middels een kopbal na een
voorzet van Nick van der Velde.
Na deze goal liet SVM de teugels iets vieren en BSVV kwam beter in de wedstrijd. Na onachtzaamheid bij
SVM achterin kwam een aanvaller van BSVV vrij voor Christiaan Haagsma, maar hij schoot de bal over het
doel. Ook SVM kreeg kansen, zo werd een afvallende bal door Richard de Boer te zacht ingeschoten en na
goed doorzetten van Nick van der Velde beland zijn inzet op de paal.
Op een mooi moment namelijk net voor rust viel de 2-0. Richard de Boer gaf de bal op 20 meter van de
goals aan de opkomende Richard Bijsterveld en zijn harde en lage inzet belandde binnen de palen.
In de rust wees trainer Koos van der Galien de jongens erop om zo te blijven voetballen, want de
verwachting was dat BSVV het de tweede helft moeilijk zou krijgen.
De eerste 10 minuten in de tweede helft kwamen er veel kansen aan beide zijden. Eerst nog een grote kans
voor Christiaan Berndsen die vrij voor de keeper tegen hem aanschoot en een aanvaller van BSVV die 1 op
1 met Christiaan Haagsma niet tot scoren kwam.
Binnen een paar minuten stond de 4-0 op het bord. Op het middenveld een combinatie tussen Martin Peters
en Bart Bakker. Laatstgenoemde liep knap door naar de goal en schoot fraai binnen en na goed doorgaan
van Richard de Boer komt zijn teruggetrokken bal vanaf de achterlijn bij Chris Berndsen en hij weet binnen
te schieten. Ook beland een bal van BSVV op de paal naast keeper Haagsma.
SVM moet attent blijven voetballen en de kansen die nu meer en meer komen omzetten in goals. Dit lijkt niet
meer te lukken. Gezien de tussenstand bij de wedstrijd van Elim is een hoge score ook niet meer nodig.
Des te knapper dat de jongens in de laatste 10 minuten toch nog aanzetten voor een slotoffensief en de
score verdubbelen naar 8-0.
De 5-0 komt van de voet van Jorn Strijk met zijn rechterbeen en de 6-0 van Martin Peters ,die een afvallende
e
bal binnen werkt, is noemenswaardig, omdat dit zijn 50 goal in competitie verband voor SVM is. Dit
betekend zijn tweede ster. Proficiat Martin.
De ingevallen Zowie Smit weet ook nog te scoren na een goed ingeschoten bal en Martin Peters bepaald de
eindstand op 8-0.
Een goed eindresultaat en het publiek is een mooie laatste competitiewedstrijd voorgeschoteld met veel
goals. Na de wedstrijd zijn er dankwoorden en cadeau's voor de scheidende trainer Koos van der Galien die
zeker op zijn plaats waren.
e
Voor SVM wacht nu de nacompetitie voor promotie naar de 2 klasse. Maximaal drie wedstrijden zijn
hiervoor nodig om dit te realiseren en dan is het natuurlijk lekker om deze in te gaan na een goede wedstrijd.

Opstelling:
e

Christaan Haagsma – Bart van Diepen (80 minuut Jarno de Boer)– Jorn Strijk – Richard Bijsterveld – Jurjen
e
Wierenga – Arjan Wolters – Richard de Boer (65 minuut Adnan Begovic) – Chris Berndsen – Bart Bakker –
e
Martin Peters – Nick van der Velde (74 minuut Zowie Smit)
e

e

e

e

Scoreverloop: 1-0 19 m. Bart Bakker, 2-0 44 m. Richard Bijsterveld, 3-0 50 m. Bart Bakker, 4-0 53 m.
e
e
e
Chris Berndsen, 5-0 81 m. Jorn Strijk, 6-0 86 m. Martin Peters, 7-0 87 m. Zowie Smit,
e
8-0 89 m. Martin Peters

