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Datum : 1 oktober 2016 
Wedstrijd : Heerenveense Boys 1 – SVM 1: 1-0 (1-0) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s : Geen 

 
Met de gedachte dat er vandaag toch punten gepakt kon worden vertrok SVM 1 richting Heerenveen 
vanaf Sportcomplex “De Punt “. 
Ik kan hier nu wel weer een compleet verslag schrijven met alle hoogtepunten van uiteraard SV 
Marknesse maar dan komen snel bedrogen uit. 
De eerste helft werkten onze jongens hard echter konden wij totaal geen vuist maken waardoor men 
geen mogelijkheden of kansen konden creëren. 
Het was eigenlijk min of meer een “veldslag” bij SVM in de eerste helft want reeds in de 14e minuut 
moest de geblesseerd geraakte Bouwe van Regenmortel zich laten vervangen door Adnan Begovic. 
Ook nu weer kwam onze tegenstander op een 1-0 voorsprong en wel in de 31e minuut en helaas 
stond e.e.a. weer niet goed in de verdediging. 
De ruststand werd dan ook ingegaan met een 1-0 voorsprong voor Heerenveense Boys. 
Tijdens de rust bleek dat Pieter Galema niet meer in staat was om aan tweede helft te beginnen en 
werd vervangen door Erwin Vrolijk. 
De tweede helft is kort samen te vatten: 
Het enige positieve was dat wij wat meer op de helft van de tegenstander gingen spelen maar het 
was toch Heerenveense Boys die direct bij het begin van de tweede helft al snel een goede kans 
kreeg. 
Het was gelukkig voor SVM dat de desbetreffende speler zelf schrok van de mogelijkheid waardoor 
het niet gelijk 2-0 werd. 
In de 68e minuut werd Jordi v/d Vegte vervangen door Bart Bakker die, door het “blessureleed” 
binnen de eerste selectie moest aansluiten vanuit SVM 2. 
En als je als team dan toch in de bekende hoek zit waar de klappen vallen gaf kort hierop Jurjen 
Wierenga aan geblesseerd te zijn geraakt. 
Helaas waren er geen wisselmogelijkheden meer waardoor het enigszins moest worden omgezet bij 
SVM. 
Misschien was er toch nog een kansje geweest indien de assistent-scheidsrechter van Heerenveense 
Boys zijn vlag naar beneden had gehouden wegens vermeend buitenspel. 
Helaas ging de zeer goed leidende scheidsrechter hier in mee en werd kort hierop SVM uit zijn “lijden 
”verlost door diens laatste fluitsignaal. 
De komende twee weken wacht ons, gezien de huidige stand, een zwaar programma. 
Zaterdag a.s. thuis tegen Workum en de week erop tegen de huidige koploper Oeverzwaluwen. 
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Basisopstelling SVM: 
 
1 Sander Heerink, 2 Bart van Diepen,4 Richard Bijsterveld, 5 Jurjen Wierenga ,6 Pieter Galema (46e 
min Erwin Vrolijk), 7 Arjan Wolters,8 Richard de Boer, 9 Boaz Mooiweer ,11 Martin Peters, 13 Jordi 
v/d Vegte (68e min. Bart Bakker), 15 Bouwe van Regenmortel (14e min. Adnan Begovic) 
 
 
Wisselspelers: 
 
3. Adnan Begovic – 12.  Erwin Vrolijk – 14.  Bart Bakker 
 
Doelpunten:  
 
31e min. 1-0: Nicolas Tarvajarvi (Heerenveense Boys) 
 
Scheidsrechter: A. Agricola. 
 
 
 
 


