Zaterdag 17 November
Bekerwedstrijd SVN – SVM
Basis: C. Haagsma, M. Verwer, R. Bijsterveld J. Strijk, B v. Diepen, R. de Boer, A. Wolters, C. Berndsen,
B. Bakker, M. Peters, N. v.d. Velde.
Wissels: S. Heimens, A. Begovic en A. v.d. Plas
Vandaag moesten de groen witten uit Marknesse tegen SVN uit Nijeveen. Voor de trainer uit
Marknesse was het zaterdag een speciale dag. Voordat Koos trainer werd bij Marknesse was hij 8 jaar
trainer geweest bij Nijeveen, hierdoor werden er tijdens de voorbespreking veel bekende namen
door en voor Koos genoemd. Toch wist de ploeg uit Nijeveen te verrassen doordat ze met een 4-4-2
opstelling van start gingen.
In het begin van de wedstrijd was SVN de bovenliggende partij. Ze maakte het de jongens uit
Marknesse lastig met fysiek spel en door veel de lange bal te hanteren. Door het fysieke spel was het
een slordige en onrustige wedstrijd. In de 18de minuut kwam SVN op een terechte voorsprong door
een goede goal van Denzel van Halen. Denzel werd door een steekbal één op één gezet en maakte de
bal rustig af. Na de 1-0 kwam SVM steeds meer in de wedstrijd, maar echt grote kansen bleven uit.
Totdat in de 33ste minuut Bart Bakker uit het niets de bal kreeg van SVN. Bart nam de bal goed aan en
verschalkte de keeper met een sterk schot in de lange hoek. De 1-1 bleek later ook de ruststand te
zijn. In de rust was één ding duidelijk, wanneer SVM drie punten mee wilde nemen naar Marknesse
dan moest er echt een schepje bovenop. De eerste tien minuten van de tweede helft probeerde
beide ploegen met fysiek spel langszij te komen. Maar dit leverde in het begin vooral veel
vrijetrappen, blessures en gele kaarten op. SVM kreeg steeds meer grip op de wedstrijd maar dit
leidde nog niet tot kansen. Hierdoor werd in de 68e minuut Nick van der Velde vervangen door
Sander Heimens. Dit zorgde voor een frisse speler in de aanval van Marknesse. Sander nam in de 81
minuut een goede corner die keurig werd afgemaakt door Mark Verwer. Na de 1-2 verloor SVN het
geloof in een goed resultaat. Dit leverde SVM een aantal goede kansen op die helaas niet werden
benut. In de 90ste minuut maakte Chris Berndsen een goede voorzet af van Bart Bakker. Daarmee
zette Chris Berndsen ook de eindstand op het scorebord en nam SVM de drie punten mee naar
Marknesse. Eindstand 1-3.
Aankomende zaterdag speelt SVM thuis tegen Lutten SC. Dit is een duel tussen de nummer 2 en 3
van de competitie. Het belooft dan ook een mooie en interessante wedstrijd te worden.

