Gelijkspel SVM-Nieuwleusen na boeiend duel.

Afgelopen zaterdag stond de thuiswedstrijd van ons team tegen Nieuwleusen op het programma.
Een mooie kans om te kijken waar SVM stond tegen een team wat ook bovenin meedraait.
Nieuwleusen is vorig seizoen gedegradeerd uit de 2e klasse, maar staat dit nieuwe seizoen bij de
bovenste ploegen.
Het werd een mooi, boeiend en spannend duel tussen twee voetballende ploegen die niet veel voor
elkaar onderdeden. Nieuwleusen had meer balbezit en was wat aanvallender, echter de grootste
kansen waren voor SVM zonder dat deze benut werden. Voor de aanwezige toeschouwers een
wedstrijd waarin veel gebeurde, in hoog tempo werd gespeelt en geen moment verveelde. Het
venijn in dit duel zat duidelijk aan het eind van de wedstrijd.

In de voorbespreking had de trainer een gewijzigd spelsysteem op het bord gezet ten opzichte van
de vorige wedstrijden. Na dit besproken te hebben wist een ieder wat er van hem werd verwacht in
de wedstrijd. Het begin van de wedstrijd liet een fel Nieuwleusen zien wat in de 2e minuut al
resulteerde in een schot over de goal van Christiaan Haagsma. De eerste aanval van SVM leverde
een mooie pass op van Jurjen Wieringa op Chris Berndsen. Zijn schot met rechts leverde geen kracht
en precisie op waar gebruik van zijn linkerbeen beter was geweest. Het leek in het eerste kwartier
dat de speelwijze van SVM wat problemen opleverde voor onze tegenstander, maar vrij snel had
Nieuwleusen door hoe het bij ons stond.
Het aanvallende spel van SVM leverde een aantal kansen op. Zo schoot Sander Heimens de bal in de
handen van keeper Hoogenkamp en na een kwartier spelen een grote kans voor Chris Berndsen die
door Martin Peters vrij voor de keeper wordt gezet. Deze komt snel en attent keepend uit de goal en
is eerder bij de bal. Daarna neemt Nieuwleusen het spel over, ze vinden elkaar wat gemakkelijker
dan SVM. Een snel genomen vrije trap wordt voorlangs onze goal geschoten en een snelle aanval van
Nieuwleusen wordt door Tom Vasse in het zijnet geschoten. SVM moet alert blijven. Verder speelt
het spel zich grotendeels af op het middenveld waar veel strijd wordt geleverd in hoog tempo. Aan
het einde van de eerste helft komen er een aantal grote kansen voor SVM achter elkaar. Zo schiet na
een goede pass van achteruit van Richard Bijsterveld, Martin Peters gehaast voorlangs en naast.
Maar kort voor rust komen de twee grootste kansen voor Chris Berndsen die helaas niet gelukkig is
met zijn uitvoering en afronding. Een aanval via Richard de Boer en Sander Heimens zet Chris
Berndsen vrij voor de keeper. Deze red met zijn linkerbeen en een minuut later speelt dezelfde
Berndsen knap drie man van Nieuwleusen uit en alleen voor de keeper schiet hij via de buitenkant
van de paal naast. Helaas geen voorsprong zo kort voor de rust zodat deze ingaat met een 0-0 stand.

Het eerste kwartier na rust levert weer veel strijd op van beide kanten met meer lichte druk naar
voren van Nieuwleusen. Er worden in deze fase een aantal kleine overtredingen door beide ploegen
begaan, waarbij de goed leidende scheidsrechter H. Boland moet optreden. De druk naar voren van
onze tegenstander resulteert in een aantal schoten op het doel van keeper Haagsma, waarvan 1
schot op het dak van de goal eindigt en 1 in zijn handen beland. Nieuwleusen kan het hoge tempo
goed volhouden en bij SVM lijkt het alsof bij sommige spelers de krachten gaan afnemen. In de 70e
minuut wederom een grote kans voor SVM. Na goed doorzetten op links van Sander Heimens schiet
Richard de Boer knap in maar weer is de keeper Hoogenkamp erbij om een knappe redding te

verrichten. Trainer Koos van der Galien ziet zich genoodzaakt om twee wissels toe te passen. In de
70e minuut betreed Bart Bakker het veld voor de moegestreden Arjan Wolters en een tiental
minuten later komt Zoe Smit in het veld voor Sander Heimens. Ook Nieuwleusen komt in deze fase
tot een knap ingeschoten bal, maar Christiaan Haagsma staat op de juiste plaats om deze tegen te
houden. De beide keepers zorgen ervoor dat er nog steeds niet gescoord is. Het blijft een spannende
wedstrijd naar het einde toe waarbij beide ploegen geen genoegen nemen met een gelijkspel.
Nieuwleusen is op het eind dreigender en meer in balbezit en SVM krijgt het wat lastiger. Zowie Smit
komt nog tot een schot welke tot corner wordt verwerkt.
Zo breken de laatste minuten aan en in de 88e minuut lijkt het alsof Nieuwleusen er met de
overwinning vandoor gaat uit Marknesse. Na een vrije trap wordt de bal vanaf de achterlijn
voorgegeven waar aanvoerder Reinier Meijerink de bal eerst tegen de lat werkt en de
terugspringende bal alsnog in het doel werkt. Een domper voor SVM zo kort voor het einde. Zou de
eerste nederlaag in dit seizoen een feit zijn? Onze trainer gaat de laatste minuten va banque spelen
en stuurt Jorn Strijk mee naar voren. In de 90e minuut een snelle aanval via rechts waar de bal bij
Bart Bakker beland. Deze geeft een harde en strakke voorzet en bij de tweede paal komt de bal bij
de mee naar voren gestuurde Jorn Strijk en deze schiet de bal knap en verdiend binnen. De 1-1
brengt een opluchting teweeg bij heel SVM en kort na de gelijkmaker maakt scheidsrechter Boland
een einde aan de wedstrijd. Het was voor de supporters van SVM en de veel meegekomen
supporters van Nieuwleusen een goede wedstrijd om naar te kijken met een terechte einduitslag.

Scoreverloop:
88e minuut 0-1 Reinier Meijerink
90e minuut 1-1 Jorn Strijk

Opstelling SVM: 1 Christiaan Haagsma – 2 Bart van Diepen – 4 Richard Bijsterveld – 10 Jorn Strijk –
5 Jurjen Wieringa – 6 Arjan Wolters (70e minuut 16 Bart Bakker) – 13 Adnan Begovic – 8 Richard de
Boer – 12 Chris Berndsen – 11 Martin Peters – 9 Sander Heimens (79e minuut Zowie Smit)

