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Datum : 4 maart 2017 
Wedstrijd : QVC 1 – SVM 1: 1-0 (0-0) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s : Geen 

 

 

TOTAL OFF-DAY SVM 1 

Ik schrijf mijn verslagen altijd wel met 100% Nederlandse termen. 

Maar in dit geval toch maar even anders doen om duidelijk aan te geven hoe SVM in de wedstrijd zat. 

Om duidelijk te zijn een “draak van een wedstrijd “van beide kanten. 

Ook op een heel slecht veld maar dat waren onze “jongens” wel gewend na de derby tegen Bant.  

En natuurlijk had Erwin Vrolijk kort na aanvang van de wedstrijd de bal achter de doelman van QVC 

moeten schieten, alleen de kwam de bal via door een hobbelig veld niet goed uit en was het een 

miskleun. 

Ook Jorn Strijk had zijn kans op de 0-1 echter verdween zijn kopbal boven op de bovenligger. 

Maar de eerste helft kenmerkte zich van SVM kant van meestal lange ballen. 

De tweede helft begon met een goede inzet Martin Peters maar ook zijn schot kwam onder kant lat 

weer terug in het veld. 

 

Geluk ook niet van onze kant dit keer maar ook de tweede helft was weer van de lange ballen. 

En om over geluk maar niet te spreken in de 64e minuut kwam QVC op een 1-0 voorsprong uit een 

wirwar van benen in de zestien meter van SVM en was onze uitstekende doelman Sander Heerink 

kansloos. 

In de 65e minuut kwam Boaz Mooiweer erin voor Erwin Vrolijk en kort hierop werd Nick v/d Velde 

vervangen door Chris Berndsen. 

Het spel werd er alleen niet beter op en was het tijd voor alles of niets. In de 80e minuut werd Jordi 

v/d Vegte vervangen door David Beimers waardoor achter een op een gespeeld ging worden. 

Helaas werd het niets en was het gezien de resultaten van de teams onder ons in de competitie dus 

een Total off-Day voor SVM. 

Helaas kon de goede weg tegen Bant niet worden doorgezet en kwam eenieder in de basis ook niet 

boven zijn niveau uit. 

 

Zaterdag a.s. de thuiswedstrijd tegen NOK, die met zes punten minder op de 13e plaats onder ons 

staat. Het wordt dus een cruciale “pot” voor SVM met hopelijk een inzet van “Bloed, Zweet” en 

hopelijk geen Tranen!!!!!!! 
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Basisopstelling SVM 1: 

1. Sander Heerink, 2. Adnan Begovic, 4. Richard Bijsterveld, 6. Pieter Galema, 7. Arjan Wolters,  

8. Richard de Boer, 10. Jorn Strijk. 11. Martin Peters, 12. Erwin Vrolijk (65e min. Boaz Mooiweer)  

13. Jordi v/d Vegte (80e min. David Beimers), 16. Nick v/d Velde (72e min. Chris Berndsen) 

 

Wisselspelers: 

9. Boaz Mooiweer – 14. David Beimers – 15. Chris Berndsen 

 

Scoreverloop: 

64e min. 1-0: Andre van der Wal (QVC) 

 

Scheidrechter: 

De heer M.T.R van Eijden. 

 

 

Auteur:   

Ed Vrolijk 

 
 
Ranglijst 3e klasse A 

 

1 DWP 17 40  

2 Griffioen De  17 34  

3 Workum 17 30  

4 Oudehaske  16 27  

5 Heerenveense Boys  17 25  

6 Willemsoord 17 25  

7 SDS  17 24  

8 QVC  17 24  

9 Oeverzwaluwen 16 23  

10 Bant 17 23  

11 Waterpoort Boys  16 18  

12 SVM Marknesse  16 18  

13 NOK 16 12  

14 Heeg 16 8  
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