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Datum : 22 april 2017 
Wedstrijd : SVM 1 – Heeg 1 : 5-4 (2-1) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s : Geen 

 
EEN WEDSTRIJD MET MEMORABELE MOMENTEN!!!!!! 
 
Deze wedstrijd moest tegen de nummer laatst gewoon gewonnen worden. 
SVM had dan ook de eerste kans na een prima actie op rechts van Nick v/d Velde maar helaas werd 
zijn goede voorzet niet benut. 
Kort hierop kwam SVM op een 1-0 voorsprong en wel in de 9e minuut door Jurjen Wierenga. 
Diens schot van halverwege de helft van Heeg verdween net onder de lat en liet de doelman van 
Heeg kansloos. 
Een snelle voorsprong dus een prima start. 
In de 14e minuut de mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen maar helaas zag Nick v/d Velde 
zijn inzet net naast gaan. 
En zou je denken kom op SVM verwen je vaste supporters en zorg ervoor dat je voor de rust een 
mooie tussenstand op het scorebord laat verschijnen. 
Maar helaas want het was Heeg die in de 17e minuut langszij kwam en konden we weer opnieuw 
beginnen. 
Gelukkig moesten we hier niet lang op wachten want op aangeven van David Beimers tilde Boaz 
Mooiweer SVM op een 2-1 voorsprong. (26e min.) 
Hierop kreeg SVM voldoende kansen om de voorsprong verder uit te breiden maar helaas gingen we 
ook nu hier slordig mee om. 
Het gebruikelijke bakje thee in de rust werd dan ook met een 2-1 voorsprong op gedronken. 
Op de bank en rondom het veld waren de gemoederen positief en het was dan ook David Beimers 
die in het begin van de tweede helft SVM op een 3-1 voorsprong bracht. (48e min.) 
Op de bank veelal euforie en was Heeg rijp voor de slacht en nu het publiek maar eens verwennen 
met een grote uitslag. 
Tja het is maar hoe je ernaar kijkt want een grote uitslag werd het dan ook wel maar niet op de wijze 
zoals men had gedacht. 
En ja hoor SVM kreeg ook weer de kansen maar ook nu ongebruikt gelaten. 
En is het dan de “bekende” voetbalwet van als je zelf niet scoort dan doet de tegenstander het wel? 
Helaas wat dit het geval want uit werkelijk het niets maakte Heeg den aansluitende treffer en tevens 
de gelijkmaker. (57e en 58e min.) 
Alsnog kon David Beimers SVM snel op een 4-3 voorsprong zetten maar helaas. 
Heeg was herboren en kreeg vleugeltjes en groot was de verbijstering dan ook toen onze gasten in 
de 69e minuut dan ook zelfs op een 3-4 voorsprong kwamen. 
Er moesten dus drie punten gepakt worden volgde dus snel de eerste wissel waarbij Adnan Begovic 
het veld verliet voor Mark Verwer in de 71e minuut en kwam Arno v/d Plas in de 74 minuut erin voor 
Arjan Wolters. 
Ook nu weer kansen voor SVM maar wederom onbenut gelaten en de minuten gingen tellen. 
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De laatste mogelijkheid tot wisselen vond plaats in de 83e minuut en werd Nick v/d Velde vervangen 
door Pieter Galema. 
Achter dus een op een en werd het dus heel spannend. 
Het was wachten op een speler die even een bevlieging moest krijgen en in de 89e minuut was het 
dan ook Martin Peters die SVM langszij bracht. 
Maar goed één schamel puntje in deze fase van de competitie was zeker niet genoeg al werd daar 
ondertussen toch maar genoegen mee genomen. 
MAAR nu eindelijk ook eens het geluk aan onze zijde want na een “scrimmage” voor het doel van 
Heeg waarbij Arno van der Plas nog de paal raakte was het wederom Martin Peters die werkelijk in 
de laatste seconde van de blessuretijd de bal uit de rebound in het doel van Heeg liet verdwijnen. 
Kort hierop floot de goed leidende scheidsrechter de heer Lania af en waren de drie punten binnen. 
Laat ik het zo zeggen het is niet altijd zo dat je makkelijk van de nummer laatst moet winnen, maar 
om het jezelf zo moeilijk te maken en de mensen op de bank en rondom het veld werkelijk 
angstminuten te bezorgen is ook zeker niet nodig. 
Goed dus zoals reeds gememoreerd de drie punten zijn uiteindelijk binnen en komende week 
richting Waterpoort Boys die nu twee punten op de 13e plaats onder ons staan. 
Zal zeker geen makkelijke opgave worden en gaat het om een “zes punten wedstrijd “. 
 
 
Opstelling SVM 1: 
1. Stefan Heddes, 4. Richard Bijsterveld, 5. Jurjen Wierenga, 7. Arjan Wolters (74e min. Arno v/d 
Plas), 8. Richard de Boer, 9. Boaz Mooiweer, 10 Jorn Strijk, 11. Martin Peter, 14 David Beimers, 16. 
Nick v/d Velde (83e min. Pieter Galema), 17. Adnan Begovic (71e min. Mark Verwer) 
 
Wisselspelers: 
3. Mark Verwer – 6. Pieter Galema – 13. Jordi v/d Vegte – 15. Arno v/d Plas 
 
Scoreverloop: 
09e min. 1-0 Jurjen Wierenga 
17e min. 1-1 Eeuwe de Jong (Heeg) 
26e min. 2-1 Boaz Mooiweer 
48e min. 3-1 David Beimers 
57e min. 3-2 Jelmer Kiestra (Heeg) 
58e min. 3-3 Sebastiaan Eigersma (Heeg) 
69e min. 3-4 Sebastiaan Eigersma (Heeg) 
89e min, 4-4 Martin Peters 
93e min. 5-4 Martin Peters 
 
 
Scheidsrechter: De heer G.J. Lania uit Pieterzijl. 


