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Datum : 18 maart 2017 
Wedstrijd : Workum 1 – SVM 1: 2-4 (1-3) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s : Geen 

 

OVERROMPELINGSTACKTIEK PAKT GOED UIT VOOR WORKUM. 
 
Zal niet zeggen dat de trainer van Workum zijn jongens zo het veld heeft ingestuurd maar 
het leek er veel op. 
Eerste grote mogelijkheid was dan wel voor SVM in de persoon van David Beimers in de 3e 
minuut maar daarna ging Workum werkelijk van “acquit “en stond SVM binnen 12 minuten 
met 2-0 achter. 
SVM herpakte zich echter snel en uit het niets scoorde Nick v/d Velde de aansluitingstreffer 
en in de 16e minuut was de stand 2-1. 
Kort was de vreugde want kort hierna scoorde Workum de 3-1 en wel in de 17e minuut. 
Echter hierna kantelde de wedstrijd compleet en SVM stroopte de mouwen op en creëerde 
onze jongens kans op kans maar helaas ook nu weer was de afronding niet goed. 
Laat ik het zo zeggen dat indien wij deze kansen hadden benut dan had de ruststand 
minimaal 3-3 moeten zijn en zelfs wel 3-4. 
SVM begon goed aan de tweede helft en kreeg in de 47e minuut dan ook een verdiende 
strafschop waarbij Martin Peters vanachter werd aangevallen. 
Martin Peters eiste de strafschop zelf op en schoot deze onberispelijk in dus 3-2 en was de 
spanning groot op de bank. 
Zeker nadat onze doelman Sander Heerink een toegekende strafschop voor Workum 
uitstekend stopte. Het spel werd er echter niet beter op. 
In de 69e minuut werd David Beimers vervangen door Pieter Galema en kort hierop kwam 
Bouwe van Regenmortel erin voor Richard de Boer. 
Het was helaas jammer dat Workum toch op een 4-2 voorsprong kwam in de 79e minuut 
door slapjes ingrijpen in de verdediging. 
In de 85e minuut kwam Jurjen Wierenga er nog in voor Martin Peters die het beste had 
gegeven. 
Nadat de scheidsrechter de wedstrijd affloot was wederom de teleurstelling groot zeker 
omdat zoveel kansen wederom werden gemist. 
Met nog 8 wedstrijden te gaan staat SVM-derde van onder op een nacompetitieplek en 
hebben wij het nog met behulp van “me and my friends” zelf in de hand.  
Ik kan alleen nu een oproep doen vanaf deze plek om eenieder met het bekende “groene 
hart” echt onze jongens te ondersteunen en positief aan te moedigen.  
Zaterdag a.s. thuis tegen Heerenveense Boys en dat moet het maar gebeuren!!!!!!!!!!!!! 
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Basisopstelling SVM: 
1. Sander Heerink, 3. Mark Verwer, 4. Richard Bijsterveld, 7. Arjan Wolters, 8. Richard de 
Boer (75e min Bouwe van Regenmortel), 9. Boaz Mooiweer, 10. Jorn Strijk, 11. Martin Peters 
(85e min. Jurjen Wierenga), 14. David Beimers (69e min. Pieter Galema), 16. Nick v/d Velde, 
17. Adnan Begovic 
 
 
Wisselspelers: 
5. Jurjen Wierenga, 6. Pieter Galema, 15. Bouwe van Regenmortel 
 
 
Doelpunten: 
10e min. 0-1: Jordy Heeres (Workum) 
12e min. 0-2: Rick Demmer (Workum) 
17e min. 1-2: Nick v/d Velde  
17e min. 1-3: Ruben Ybema (Workum) 
49e min. 2-3: Martin Peters (Strafschop) 
79e min. 2-4: Rick Demmer (Workum) 
 
 
Scheidsrechter: De heer J. Muitjens. 
 
Auteur: Ed Vrolijk 
 
 
 
 
 
 


