SVM - Avereest
Vanmiddag treffen SVM en Avereest , op een winderig en druilerig sportpark De Punt, deze
competitie elkaar voor de tweede maal. Van de overige wedstrijden zijn er 3 afgelast. Waaronder de
topper tussen Elim en Nieuwleusen.
In de heenwedstrijd wist SVM diep in de tweede helft de wedstrijd middels een 1 – 2 overwinning
binnen te slepen. Deze overwinning kwam niet gemakkelijk tot stand. Tijdens de wedstrijdbespreking
gaf trainer Koos van de Galiën duidelijk aan wat er deze middag van het elftal zou worden verwacht.
Zeker gezien het povere spel van de uitwedstrijd tegen Hardenberg. Die wedstrijd werd overigens
wel met een 0- 3 overwinning afgesloten.
De bespreking had het gewenste effect, want na ruim 2 minuten lag de bal al in het net van Avereest.
Een voorzet van Bart Bakker werd afgeslagen. De bal belandde echter voor de voeten van Richard de
Boer die de bal via paal en keeper in het doel schoot. De vroege voorsprong was debet aan het goede
spel van SVM gedurende de eerste 20 minuten. Avereest bleef vooral de lange bal hanteren en daar
wisten de verdedigers van SVM wel raad mee. Via Arno, Nick en Chris werden er diverse
mogelijkheden om te scoren gecreëerd. Toch zakte het spel na die 20 minuten in. Zoals de trainer al
in de rust aangaf, bleef er van de scherpte en snelheid van de eerste 20 minuten weinig over. Pas
tegen het rustsignaal begint het spel beter te worden.
Ook de tweede helft hebben beide ploegen last van een harde wind die haaks over het veld raast. De
lange bal is met een dergelijke wind lastig te plaatsen. SVM krijgt toch steeds meer grip op de
tegenstander. Diverse grote kansen worden echter niet benut. Avereest weet het doel van SVM in de
tweede helft sporadisch te vinden.
Halverwege de 2e helft komt Vince Oosterhof in de spits te staan voor Arno v d Plas. Niet veel later
wordt ook Nick v d Velde gewisseld en komt Martin Peters erin. In de 79e minuut wordt Vince in het
16 meter gebied onderuit gehaald en dit levert een strafschop op. Deze wordt door Martin Peters
benut.
In de 84 minuut wordt Bart Bakker gewisseld voor Arjan Wolters. Vooral de laatste 20 minuten van
de tweede helft laten de groenwitten zien waarom ze momenteel op de 2e plaats in de competitie
staan. De wedstrijd eindigt in een 2 – 0 overwinning. Gezien het spelbeeld van het laatste gedeelte
van de 2e helft had het zo maar 6 – 0 kunnen zijn.
Basis: Christiaan Haagsma, Bart van Diepen, Jorn Strijk, Richard Bijsterveld, Jurjen Wierenga, Richard
de Boer, Adnan Begovic, Chris Berndsen, Bart Bakker, Arno van der Plas en Nick van der Velde
Wissels:
Vince Oosterhof erin Arno v d Plas eruit
Martin Peters erin Nick v d Velde eruit
Arjan Wolters erin Bart Bakker eruit

