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Datum : 29 april 2017 
Wedstrijd : Waterpoort Boys 1 – SVM 1: 2-0 (1-0) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s : Geen 

 

WEDEROM WEER EEN FINALE VOOR SVM 1!!!!!!!! 
Onze doelman Sander Heerink zou na weken van blessures weer in de basis beginnen, 
echter in de warming-up kwam er toch weer een tegenslag en moest Stefan Heddes alsnog 
het doel van SVM verdedigen. 
En dat het moeilijk zou worden was vooraf uiteraard bekend maar binnen zestig seconden al 
met 1-0 achter komen maakte het allemaal nog moeilijker. 
Je zou ook kunnen denken van jongens kom op en zorg snel voor de gelijkmaker maar echt 
een grote vuist kon SVM niet maken. 
Misschien was het buitenspeldoelpunt in de 13e minuut van Boaz Mooiweer op een wel hele 
mooie voorzet van rechts van Mark Verwer en in de 39e minuut de bal van de lijn bij 
Waterpoort Boys wel de twee hoogtepunten voor SVM in de eerste helft. 
In de rust werd de wat aangeslagen Jurjen Wierenga vervangen door Pieter Galema. 
SVM bleef echter doorgaan zoals in de eerste helft rommelig en niet echt scherp. 
Het was dan ook Waterpoort Boys die in de 55e minuut op een 2-0 voorsprong kwam 
middels een uitgekiend lobje. In de 60e minuut ging Nick v/d Velde eruit voor David Beimers 
en kort hierop Richard de Boer voor Jarne Everts. Helaas werd het er allemaal niet beter op 
en was de wedstrijd gezien het verdere spel van SVM over. De enige goede kans kreeg SVM 
nog in de persoon van Martin Peters in de 89e minuut maar ook deze werd niet benut. 
 
 
Opstelling SVM 1: 
1. Stefan Heddes, 3. Mark Verwer, 4. Richard Bijsterveld, 5. Jurjen Wierenga (46e min. 
Pieter Galema), 7. Arjan Wolters, 8. Richard de Boer (67e min. Jarne Everts), 9. Boaz 
Mooiweer, 10. Jorn Strijk, 11. Martin Peter, 16. Nick v/d Velde (60e min. David Beimers), 
17. Adnan Begovic. 
 
Wisselspelers: 
6. Pieter Galema – 14. David Beimers – 15. Jarne Everts. 
 
Scoreverloop: 
01e min. 1-0: Casey Spoelstra (Waterpoort Boys) 
55e min. 2-0: Robert Minks (Waterpoort Boys) 
 
Scheidsrechter: De heer v. Buitenhuis uit Rouveen. 


