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Datum : 8 april 2017 
Wedstrijd : SVM 1 – Oeverzwaluwen 1: 3-2 (1-1) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s : Oeverzwaluwen 

 
IN IEDER GEVAL PROBEREN VAN DE PLEK AF TE KOMEN VOOR RECHTSTREEKSE DEGRADATIE!!!! 
 
Zoals vorige week gememoreerd was het uit een 0-5 overwinning maar deze uitslag kan onze 
tegenstander uiteraard prikkelen om het ons thuis heel moeilijk te maken. 
De eerste tien minuten waren niet noemenswaardig en was het Oeverzwaluwen die in de 13e minuut 
de eerste hoekschop van de wedstrijd kreeg waar niet echt gevaar uit kwam. 
Eerste echte gevaar kwam in de 17e vanaf de kant van Oeverzwaluwen echter onze doelman Sander 
Heerink greep weer bekwaam in. 

 
De wedstrijd kabbelde wat verder en het was dan ook pas in de 28e minuut dat SVM de eerste 
hoekschop van de wedstrijd mocht nemen, echter werd de kopbal van Jorn Strijk ternauwernood uit 
het doel geranseld. 
SVM kreeg verder zeker wat kansen echter inzetten van Mark Verwer en Jorn Strijk vonden jammer 
genoeg geen doel. 
In de 45e minuut was het wederom weer Sander Heerink die weer goed ingreep en zijn doel 
schoonhield. 
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Echter het gif zat in de blessuretijd van de eerste helft want kort hierop kwam Oeverzwaluwen op 
een 0-1 voorsprong en dan denkt eenieder van gaat het nu zo weer gebeuren? 
Maar het was Jorn Strijk die de direct de gelijkmaker kon maken en schoot de bal in de 47e minuut 
onberispelijk binnen. 
Pffff toch gelukkig met een gelijke stand de rust in!!!! 
De tweede helft kenmerkte zich in eerste instantie voor wat mogelijkheden voor onze tegenstander.  
In de 57e minuut werd de wat aangeslagen Mark Verwer vervangen door Pieter Galema en kort 
hierop kwam SVM goed weg door een schot op de paal. 
Het bleef dus spannend maar als een duveltje uit een doosje maakte Martin Peters uit werkelijk het 
niets, in de 70e minuut, de 2-1 en groot was de vreugde in en rondom het veld. 
In de 76e minuut verliet Nick v/d Velde het veld voor Chris Berndsen. 
En dan komen de minuten die voor SVM nooit echt goede herinneringen hebben.  
Eigenlijk dus vanaf minuut 80 en het was dan ook niet lang wachten want in de 87e minuut kwam 
Oeverzwaluwen langszij en was de teleurstelling wederom groot. 
Inmiddels was onze doelman Sander Heerink dusdanig geblesseerd geraakt dat er vanaf de bank 
twijfel was of deze de wedstrijd wel kon uitzingen en werd onze doelman van JO19-1 Patrick 
Hannema, die als toeschouwer aanwezig was, bereid gevonden om zich snel om te kleden. 
Maar goed de meningen op de bank waren wat verdeeld, een puntje hier halen zou goed voor het 
moraal zijn maar toch blijven hopen op drie punten. 
In de 85e minuut kwam David Beimers er alsnog in voor Richard de Boer en dat bleek achteraf dus de 
gouden wissel, want in de 91e minuut van de wedstrijd bracht deze op aangeven van Pieter Galema 
SVM op een 3-2 voorsprong. 
Eindelijk sloeg de balans dus een keer onze kant op en was het goed verblijven tijdens de “derde 
helft “. 
We staan nu niet meer op een directe degradatieplek echter mannen één zwaluw maakt nog geen 
zomer!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Opstelling SVM 1: 
1. Sander Heerink, 3. Mark Verwer (57e min. Pieter Galema), 4. Richard Bijsterveld, 5. Jurjen 
Wierenga, 7. Arjan Wolters, 8. Richard de Boer (85e min. David Beimers), 9. Boaz Mooiweer, 10. Jorn 
Strijk, 11. Martin Peter, 16. Nick v/d Velde (76e min. Chris Berndsen), 17. Adnan Begovic. 
 
Wisselspelers: 
6. Pieter Galema, 12. Erwin Vrolijk, 14. David Beimers, 15. Chris Berndsen. 
 
Scoreverloop: 
46e min. 0-1: Tim de vries (Oeverzwaluwen) 
47e min. 1-1: Jorn Strijk 
70e min. 2-1: Martin Peters 
87e min. 2-2: Eise Feenstra (Oeverzwaluwen) 
91e min. 3-2: David Beimers 
 
Scheidsrechter: De heer R.K Boer uit Hoogeveen. 


