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: 10 spetember 2016
: DWP 1 – SVM 1: 4-2 (1-2)
: Ed Vrolijk
: Geen

SVM 1 TOCH NIET WEER BIJ MACHTE!!!!
Na een valse start in de competitie vertrokken de spelers van SVM 1, vol goed moed, richting
Sintjohannesga om daar tegen het plaatselijke DWP te spelen en proberen de eerste drie punten
richting Marknesse mee te nemen.
Het pakte dan ook gelijk goed uit in de wedstrijd want in de 2e minuut maakte Boaz Mooiweer de 0-1
door een misverstand in de verdediging van DWP en tikte hij de balmiddel met een slim lobje over de
doelverdediger in het netje.
Dat gaf de burgermoed en nu maar eens kijken wat SVM met deze snelle voorsprong ging doen.
Het was echter DWP die in de 7e minuut de eerste kans kreeg echter hield Sander Heerink zijn doel
schoon middels een goede redding.
Het spel golfde wat heen en weer en in de 23e minuut scoorde DWP de gelijkmaker, echter dit dacht
men maar de scheidsrechter keurde deze af wegens buitenspel.
Maar de eerste duidelijke waarschuwing richting SVM was afgegeven.
In de 29e minuut was het toch raak en kwam DWP gelijk door net zoals vorige week slecht ingrijpen
van onze verdediging.
In de 34e minuut werd Nick v/d Velde op links op maat aangespeeld echter diens inzet werd gestopt
door de doelverdediger van DWP.
Niet dat onze jongen echt slecht speelde echter kreeg SVM niet volledig grip op de wedstrijd tijdens
de eerste helft.
Kort voor rust kreeg Richard de Boer op rechts de bal aangespeeld echter vanaf de bank gezien leek
het net alsof hij er geen geloof in had, maar plots versnelde hij en middels een mooie voorzet kon
Boaz Mooiweer de 1-2 maken.
Zoals men in de voetbalwereld zegt een mooi “psychologisch” moment om op een voorsprong te
komen zo kort voor rust.
Maar met en 2-1- voorsprong de tweede helft beginnen zou toch een extra stimulans moeten zijn.
Het was echter DWP die in de tweede helft de eerste goede kans kreeg maar ook nu weer kon
Sander Heerink middels goed ingrijpen de gelijkmaker voorkomen.
Kort hierop kwam SVM wederom goed weg middels een hoekschop van DWP waarbij de bal direct op
de paal verdween maar gelukkig door de verdediging goed verwerkt kon worden.
Echter was het steeds duidelijker te zien dat SVM de bal niet goed meer in de ploeg kon houden en
verloor ook steeds meer grip op het spel en werden de zorgen langs de lijn bij trainer en begeleiding
steeds groter.
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Het was dan ook onze goed meevoetballende doelverdediger Sander Heerink die enkele goed kansen
van DWP wist te pareren en ook hoekschoppen wist te voorkomen. SVM ging steeds meer achteruit
voetballen en de druk van DWP werd steeds groter waarbij Sander Heerink in de 56e minuut weer
goed ingreep bij een vrije trap van DWP. In de 57e minuut werd door trainer Koos van der Galiën dan
ook ingegrepen en werd Jordi v/d Vegte vervangen door Pieter Galema en in de 65e minuut ging Nick
v/d Velde eruit voor Erwin Vrolijk. Echter draaide het totaal niet meer bij SVM en was het alleen
maar de vraag gaan we deze voorsprong behouden? Het antwoord op deze vraag werd dan ook
vanaf de 80e minuut beantwoord. In precies zes minuten kwam DWP van een 1-2 achterstand op een
4-2 voorsprong waarbij de gelijkmaker enigszins gelukkig werd gemaakt doordat de bal vanuit de
kluts op de voet kwam van Mark Verwer en deze de bal in eigen doel liet verdwijnen.
Het was dan ook maar goed dat kort na de 4-2 van DWP de goed leidende scheidsrechter van der
Spoel een eind maakte aan deze wedstrijd.
Conclusie:
Uiteraard had SVM met een grotere voorsprong met rust de kleedkamer in moeten gaan gezien de
mogelijkheden en de kansen maar werd wederom weer verzuimd.
Over de hele wedstrijd gezien werd er slecht geanticipeerd op bepaalde spelmomenten en een veelal
te afwachtende houding bij een aantal spelers en de koppies te veel naar beneden.
En als de Technische staf dan uiteindelijk onze doelverdediger Sander Heerink tot beste man van het
veld heeft moeten kiezen dan moet eenieder toch maar eens goed achter de oren moet krabbelen.
Gelukkig is er nog een lange weg te gaan en zullen we volgende week uit bij Oudehaske de gehele
wedstrijd goed moeten blijven voetballen om de drie punten mee te nemen.
Doelpunten:
02e minuut – 0-1 Boaz Mooiweer
29e minuut – 1-1 Martin Sietsema (DWP)
41e minuut – 1-2 Boaz Mooiweer
80e minuut – 2-2 Age Ellert v/d Velde (DWP)
82e minuut – 3-2 Anton Holtrop (DWP)
86e minuut – 4-2 Erwin Roffel (DWP)
Basisopstelling SVM:
1 Sander Heerink, 2 Bart van Diepen, 3 Mark Verwer,4 Richard Bijsterveld, 7 Arjan Wolters,8 Richard
de Boer, 9 Boaz Mooiweer 10 Jorn Strijk, 13 Jordi v/d Vegte (57e min. Pieter Galema),15 Bouwe van
Regenmortel, 16 Nick v/d Velde (65e min. Erwin Vrolijk),
Wisselspelers:
6. Pieter Galema – 12. Erwin Vrolijk – 14. Adnan Begovic
Scheidsrechter: H van der Spoel uit Joure.

