SVM zet goede reeks voort!

Ondanks dat SVM vorige week de eerste punten liet liggen kent de ploeg uit Marknesse een
ongekende seizoensstart. Deze week stond de uitwedstrijd tegen VV Avereest op het programma.
Voor de meesten van ons een onbekende ploeg, behalve voor onze leider Bennie B. Dat Bennie na
heel wat jaartjes weer een keer terug mocht keren naar zijn oude woonplaats Balkbrug voor een
potje voetbal ging hem ook niet in de koude kleren zitten. Hij was al dagen zenuwachtig voor deze
ontmoeting. Bennie heeft de nodige familie in Balkbrug wonen en heeft hier zelfs nog een verjaardag
gevierd op de vrijdagavond. Hierbij beweerde hij dat hij de keeper van Avereest dronken zou hebben
gevoerd, de keeper ontkende dit echter volledig. Bennie had zijn hele familie opgetrommeld om te
komen kijken, zelfs zijn schoonmoeder. De leeftijd waarop hij zijn moeder schatte zullen we hier
maar niet benoemen. Eenmaal aangekomen bij Avereest was het gelijk raak. De eerste de beste
vrouw die we zagen bleek gelijk familie te zijn en onder de welbekende woorden “Pak me” sprong ze
Bennie in de armen. Dit ging nog wel een tijdje door, een warm welkom was het dus zeker.
Maarja de wedstrijd, een onbekende ploeg dus. Omdat zowel Chris als Koos niet wisten konden
beschrijven wat we moesten verwachten startten we gewoon met dezelfde 11 als vorige week. Het
was een slordig begin met wat mogelijkheden hier en daar. Avereest begon scherper en won veel
duels. SVM greep daarentegen vaak slap in en kwam er opbouwend niet uit. Beide ploegen schuwde
niet om de lange bal te spelen en de eerste echte grote mogelijkheid kwam dan ook via een lange
bal. Jorn kon de bal doorkoppen naar Chris die vanuit een moeilijke hoek een poging kon wagen, de
keeper keerde de bal en die kwam terecht op de 16 bij Jorn. Hij probeerde het met een technische
volley, helaas schampte de bal het houtwerk en miste het de kruising op een haar na. Avereest werd
gedurende de wedstrijd beter en had ook het betere van het spel. Dit resulteerde nog niet in hele
grote kansen. SVM moest het vooral van de uitbraak hebben en kwam er nog steeds lastig uit. Er
werden een aantal mogelijkheden gecreëerd maar de voorzetten kwamen net niet aan en de
doelpogingen gingen niet op doel. De grootste kans van de 1e helft was voor Avereest, na een diepe
bal die gemist werd dor onze laatste man kwam de spits 1 op 1 te staan, maar opnieuw bewees
Christiaan zijn waarde en keerde de inzet. Aan de andere kant kwam SVM ook tot een goede aanval,
Bart stuurde Chris diep die de bal via een been over zag verdwijnen. Waar we vorige week misschien
wel onze beste 1e helft speelde, behoort deze zeker tot 1 van de slechtste.
SVM kwam beter uit de kleedkamer en dit leverde een aantal kansen op waar misschien wel meer in
had gezeten. Het werd vooral een strijd van 16 tot 16 waar de nodige duels uitgevochten werden. In
de 64e minuut kwam SVM misschien een beetje tegen de verhoudingen in toch op voorsprong.
Richard Bijsterveld stuurde Chris de diepte in. Hij omspeelde zijn man en hield het overzicht, legde de
bal terug op Sander die de bal langs de keeper schoof, 0-1. Verder mag tussendoor nog even vermeld
worden dat onze Martin Peters een terechte gele kaart pakte. SVM kon de voorsprong niet lang
vasthouden en 5 min. later was het Job Lamberink die de bal in de kluts meekreeg en de bal binnen
schoot. Dat hij voorafgaand aan deze actie uit buitenspelpositie kwam werd door de scheidsrechter
niet gehonoreerd en dus stond de 1-1 op het bord. Bart Bakker verliet kort erna het veld voor Vince
die zijn kwaliteiten aan de linker kant ging uiten. Dat de keeper van Avereest inderdaad niet te veel
gedronken had liet hij zien met een katachtige redding op een schot van Sander die de bal al in de
bovenhoek zag verdwijnen. Uit de daaropvolgende corner kopte Mark in maar stond de keeper weer
in de weg. De bal kon echter niet weg worden gewerkt en Martin stond op een meter van het doel op

de goede plek en kopte binnen, 1-2. Weer bewees hij zijn waarde als Filippo Inzaghi. Gelijk mocht hij
het veld verlaten, Jarno nam zijn plek over om het middenveld te versterken. Jarno kreeg vlak daarna
een enorme kans, waar hij de bal aan kon nemen koos hij voor een direct schot die in het vangnet
verdween. Ook Jurjen viel nog in op de laatste paar minuten te vervullen, Mark maakte plaats voor
hem. SVM speelde een betere 2e helft en moest de voorsprong nog een paar minuten vasthouden.
Avereest ging 1 op 1 spelen en dit leverde voorin veel ruimte op, dit leverde echter geen doelpunten
meer op. De goed leidende scheidsrechter J.H.M. Compagner blaasde op zijn fluit en de punten
waren binnen! Misschien wel een gestolen overwinning, maar dat smaakte er niet minder om.
Bennie sloot zijn dag af met een lach en kon met een goed gevoel naar huis. Als afsluiting mocht hij
zelfs nog met ze op de foto.

Bennie en zijn familie na de 1-2 overwinning op Avereest

Auteurs: Jorn Strijk & Richard de Boer
Opstelling SVM: 1. Christiaan Haagsma, 3 Mark Verwer (89e min. 5. Jurjen Wieringa), 4 Richard
Bijsterveld, 10 Jorn Strijk, 2 Bart van Diepen; 6 Arjan Wolters, 8 Richard de Boer, 12 Chris Berndsen;
16 Bart Bakker (75e min. 15. Vince Oosterhof), 11 Martin Peters(80e min. 17. Jarno de Boer), 9 Sander
Heimens.
Scoreverloop:
0-1, Sander Heimens 64e min.
1-1, Job Lamberink 69e min.
1-2, Martin Peters 77e min.

