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Datum : 3 september 2016 
Wedstrijd : SVM 1 – QVC 1: 2-3 (1-1) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s : Dailysport 

 
Vooraf werden in de bestuurskamer eerst de nieuwe trainingspakken en tassen uitgedeeld, zowel 
voor de eerste als tweede selectie. 
Graag wil ik bij deze eenieder bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Daarna was het de taak van de spelers om zich te concentreren op de eerste competitiewedstrijd van 
het seizoen 2016/2017. 
In tegenstelling tot vorig seizoen start SVM 1 nu in de 3e klasse A met daarin voor trainer Koos van 
der Galiën veel onbekende ploegen. 
Na een goed resultaat in de bekercompetitie waarbij SVM voor het eerst sinds jaren weer eens de 
volgende ronde haalde waren de verwachtingen redelijk groot. 
De eerste vijf minuten speelde zich enigszins af op de helft van de tegenstander, echter bij de eerste 
aanval van QVC in de 6de minuut, scoorde zij de 0-1, door een misverstand tussen onze 
doelverdediger Sander Heerink en verdediger Adnan Begovic. 
SVM probeerde wel wat maar echt gevaarlijk werd het niet in de “zestien” van QVC. 
Het was dan ook in de 13e minuut dat QVC zijn eerste grote kans kreeg op 0-2, maar door goed 
optreden van Sander Heerink verdween de bal over het doel. 
Ook uit twee hoekschoppen vanaf rechts kon SVM geen potten breken. 
Nee, echt scherp waren onze jongens in de aanval niet behoudens wat kleine speldenprikjes hier een 
daar. 
In de 20e minuut was er wederom een goede kans voor QVC door opnieuw onzeker optreden van 
onze verdediging. 

 
In de 24e minuut kreeg SVM een vrije trap rechts van het strafschopgebied van QVC en deze werd 
genomen door Jorn Strijk, maar diens inzet was recht op de doelverdediger en werd uiteindelijk wel 
met enige moeite onschadelijk gemaakt. 
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Het was uiteindelijk wachten tot de 30e minuut waarbij Bart van Diepen de gelijkmaker maakte op 
aangeven van Adnan Begovic. (1-1) 
Hierna ging het spel wat op en neer maar er ontstonden geen gevaarlijke momenten voor beide 
doelen. 
Met een ruststand van 1-1 gingen de mannen dan ook aan de thee. 
Na 6 minuten spelen in de 2e helft kwam QVC weer op een voorsprong, door weer niet al te adequaat 
optreden achterin. 

 
In de 63e minuut werd Nick v/d Velde vervangen door Mark Verwer waarbij deze rechtsbuiten ging 
spelen en Richard de Boer naar links ging. 
Echter een echte vuist kon SVM niet maken en de tijd ging dringen. 
In de 69e minuut kwam Erwin Vrolijk erin voor Richard de Boer en deze had precies drie minuten 
nodig om de bal in het netje te laten verdwijnen achter de doelverdediger van QVC. 
Met een werkelijk ziedend schot, schoot hij de bal met zijn rechter “chocoladebeen” vanaf de 
linkerkant van het zestien meter gebied, in het linker kruis, gezien vanuit het standpunt van de 
doelman van QVC, onhoudbaar in het doel. Na afloop werd dan ook gezegd daar kon niets meer 
tussen. 
Maar goed de tussenstand was nu 2-2 en met nog ongeveer twintig minuten te spelen was de vraag 
op de bank bij SVM wat te doen? Gaan voor de volle winst of tevreden zijn met een puntje? 
Er werd besloten voor de winst te gaan en kort hierop kwam Bart Bakker erin en werd Adnan Begovic 
er uitgehaald. 
De bedoeling was dat Bart Bakker op rechts ging spelen en Mark Verwer centraal de plek zou 
innemen van Adnan Begovic, echter dit verliep niet geheel vlekkeloos. 
De vreugde was daardoor van korte duur en het werd in de 77e minuut dan ook 2-3 voor QVC 
doordat de speler van QVC een op een kwam te staan met Richard Bijsterveld die helaas het gevaar 
niet kon keren en verdween de bal met een goed gericht “rollertje” achter doelman Sander Heerink. 
Groot was de teleurstelling dan ook na het laatste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter 
de Vries uit Ens. 
Volgende week uit naar DWP en dan maar gaan voor de volle winst. 
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Basisopstelling SVM: 
1 Sander Heerink, 2 Bart van Diepen, 4 Richard Bijsterveld, 17 Adnan Begovic (76e min. Bart Bakker), 
15 Bouwe van Regenmorel, 7 Arjan Wolters, 10 Jorn Strijk, 13 Jordi v/d Vegte, 16 Nick v/d Velde 
(63min. Mark Verwer), 9 Boaz Mooiweer en 8 Richard de Boer (69e min. Erwin Vrolijk). 
 
Wisselspelers: 
3 – Mark Verwer- 12- Erwin Vrolijk -14 Bart Bakker. 
 
Doelpunten:  
06e min.   0 – 1: Eric Pluister (QVC) 
30e min. 1 – 1: Bart van Diepen 
51e min. 2 – 1: Eric Pluister (QVC) 
72e min. 2 – 2: Erwin Vrolijk 
77e min. 2 – 3: Rudy Boltjes (QVC) 
  
 
Scheidsrechter: 
 
De heer J. de Vries uit Ens. 
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