Topper in 3e klasse D.
Na de nederlaag tegen Nieuwleusen van vorige week was het voor SVM duidelijk, de wedstrijd van 6 april tegen
Elim zou moeten worden gewonnen om mee te kunnen blijven doen in de top van de competitie. Onder
toeziend oog van RTV Drenthe en de nodige toeschouwers werden de spelers op het veld met het nodige
vuurwerk onthaald.
SVM kwam sterk uit de startblokken en gaf Elim de eerste 20 minuten geen tijd om enigszins in de wedstrijd te
komen. SVM gaf vol druk naar voren wat direct al in enkele kansen resulteerde. Binnen enkele minuten waren
het Martin Peters via een vrije trap en Bart Bakker met een schot voorlangs waarmee SVM de toon had gezet.
e
Al in de 4 minuut werd de strijdlust van SVM beloond. Een voorzet van Chris Berndsen over links werd door de
keeper Padding in de voeten van de meegelopen Bart Bakker neergelegd, die hierna gemakkelijk kon tekenen
voor de 1-0! Elim krijgt hierna 2 vrije trappen, maar dit resulteerde niet in een doelpunt. SVM gaat op hetzelfde
tempo door al snel kopt Bakker de bal uit een corner strak richting de goal, helaas voor SVM zat de keeper hier
e
goed bij. Kort daarna was het in de 19 minuut Chris die sterk doorliep tot de achterlijn van Elim, Martin Peters
gaf de bal strak voor op Bakker die feilloos de 2-0 voorsprong op het scorebord zette. Het bleek de middag van
Bart Bakker te zijn. Niet veel later een diepe bal die fantastisch werd meegenomen door de diepgaande Bakker
die de bal in de verre hoek wist te schieten, 3-0 en een loepzuivere hattrick voor de ‘ideale schoonzoon’ Bart
Bakker. MCM zakte iets in na deze comfortabele voorsprong en het tempo ging iets omlaag. Hierdoor kon Elim
e
iets gaan terugdoen. Het antwoord kwam in de 28 minuut, Benjamins wist na een paar foutjes in de
achterhoede van SVM het net achter keeper Haagsma te vinden, 3-1. Elim zet door, een kopbal op de lat, een
e
goede redding van Haagsma 1 op 1 en toch wist Elim in de 39 minuut terug te komen in de wedstrijd. Vooraf
was SVM gewaarschuwd voor de vrije trappen rond de 16 meter, toch wist Doldersum langs de muur het net te
vinden en tekende hiermee voor de 3-2. SVM wist voor rust de marge nog te vergroten, een dieptebal op
e
Berndsen die op de keeper stuitte, gelukkig was het in 2 instantie Arno v.d. Plas die op de juiste plek stond om
e
de 4-2 in de 45 minuut binnen te schuiven.
e

De maker van de 4-2 werd in de 54 minuut vervangen voor Vince Oosterhof, en ook Martin Peters mocht het
e
veld verlaten voor Bart van Diepen. De eerste 20 minuten in de 2 helft bestonden vooral uit strijd en passie,
e
maar weinig kansen. Totdat in de 65 minuut Chris Berndsen werd weggestuurd, de keeper omzeilde maar
helaas voor open doel slechts het zijnet wist te vinden.
e
Het spel kent veel passie en strijd met enkele kansen over en weer. Dan ineens in de 76 minuut is het Elim met
de 4-3. Een schot werd in eerste instantie tegengehouden door keeper Haagsma, alleen bij de rebound meent
de scheidsrechter dat de bal wel in z’n geheel over de lijn is geweest. Ook na het terugzien van de beelden
hield de verder prima fluitende heer Stundebeek voet bij stuk. Kort hierna mocht Nick v.d. Velde de
moegestreden Jurjen Wieringa vervangen om zo nog wat druk op de achterhoede van Elim te kunnen zetten.
Elim krijgt in de slotfase nog enkele kansen maar SVM weet als sterk collectief de overwinning binnen te
slepen. Een prachtige middag voor SVM en een zeer verdiende overwinning voor de mannen van trainer Koos
van der Galiën. Het geplande uitje s ’avonds voor de selectie van SVM kon niet meer stuk, onder het genot van
een hapje en een drankje werden de wedstrijd en natuurlijk de Hattrick van Bart Bakker tot in de late uurtjes
besproken.
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Opstelling:
Christiaan Haagsma, Arjan Wolters, Richard Bijsterveld, Jorn Strijk, Jurjen Wieringa (78 Nick
e
v.d. Velde), Adnan Begovic, Chris Berndsen, Richard de Boer, Martin Peters (66 Bart v. Diepen), Arno v.d. Plas
e
(54 , Vince Oosterhof), Bart Bakker.

