Mooi seizoen SVM abrupt afgelopen.
Afgelopen zaterdag heeft SVM de eerste en tevens ook laatste wedstrijd in de nacompetitie gespeeld tegen
Be Quick 1887 uit Haren. Laatstgenoemde ploeg ging met een terechte 2-5 overwinning terug naar het hoge
noorden om verder te spelen in de nacompetitie en voor SVM zit het seizoen erop.
Trainer Koos van der Galien memoreerde in zijn bespreking dat deze wedstrijden de toetjes op de vla zijn en
dat het niet vanzelfsprekend is dat je ieder seizoen deze wedstrijden voor promotie mag spelen. Onze
jongens gingen met de beste wil en bedoelingen het veld in, maar door een paar individuele foutjes achterin
en een beter voetballende tegenstander kwamen we niet tot het gewenste resultaat.
SVM begon nog wel aanvallend met een schot van Richard de Boer welke net naast het doel van Be Quick
1887 ging. Ook een corner, genomen door Martin Peters, werd door Jorn Strijk goed ingekopt, maar via een
verdediger door keeper gered.
Daarna kwam een fase waarin onze tegenstander het heft in handen nam en tot scoren kwam.
Eerst redde keeper Christiaan Haagsma nog bekwaam door een voorzet van Be Quick 1887 tot corner te
verwerken, maar even later was het raak. Een voorzet van rechts werd door de vrijstaande Jelte van de Berg
ingekopt. Tien minuten later was het al 0-2. Door een fout achterin bij SVM kon Mick Dollenkamp de bal in
het doel van SVM werken.
Een domper maar SVM gaf niet op. Martin Peters ziet zijn ingeschoten bal nog door de keeper gered worden
met zijn been, maar net voor rust valt dan toch de 1-2. Een snelle uitval van achteruit via Bart Bakker en
Martin Peters zet de snelle Chris Berndsen vrij voor de keeper en hij schiet beheerst binnen.
Begin tweede helft zet SVM druk en er komen een aantal kansen. De grootste is voor Martin Peters die na
een goede voorzet van Nick van der Velde knap in kopt, maar de keeper van Be Quick 1887 weet deze bal
schitterend te redden middels een corner voor SVM welke niets oplevert.
SVM geloofd er nog in, maar twee minuten later staat het plots 1-3 door Tijmen Mennink, welke wederom
een foutje achterin bij SVM genadeloos afstraft.
Het lijkt of het geloof bij SVM er niet meer is en de tegenstander kan vrijuit voetballen en de score uitbreiden
naar 1-5 middels twee goals van Stephan Christophi.
De eindstand van 2-5 komt op het bord door invaller Zowie Smit die zich op links knap vrij speelt en
binnenschiet.
In de laatste minuut had de score nog iets draaglijker kunnen zijn, ware het niet dat Chris Berndsen vrij voor
de keeper niet tot scoren weet te komen.
Zo eindigt een mooi seizoen, waarin we lang hebben meegestreden voor de hoofdprijs. Volgend jaar zullen
we onze voetbalkunsten weer moeten laten zien in de derde klasse.
Rest mij nog om onze supporters te bedanken voor hun steun bij onze wedstrijden dit seizoen en ook onze
trainer Koos van de Galien voor de 4 seizoenen welke hij actief was in Marknesse.
Twee verschillende perioden, de eerste 2 seizoenen onderaan meestrijden en de andere twee bovenin
meedoen. Koos nogmaals bedankt voor de vier fijne jaren en het ga je goed bij je nieuwe club.

Opstelling:
e

Christaan Haagsma – Bart van Diepen (83 minuut Jeen van Regenmortel)– Jorn Strijk – Adnan Begovic –
e
Jurjen Wierenga – Arjan Wolters (77 minuut Zowie Smit)– Richard de Boer – Chris Berndsen – Bart
e
Bakker – Martin Peters – Nick van der Velde (70 minuut Arno van der Plas)
e

e

e

Scoreverloop: 0-1 21 m. Jelte van de Berg, 0-2 33 m. Mick Dollenkamp, 1-2 39 m. Chris Berndsen,
e
e
e
1-3 61 m. Tijmen Mennink, 1-4 73 m. Stephan Christophi, 1-5 79 m. Stephan Christophi
e
2-5 82 m. Zowie Smit

