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GAAN WE VOOR DE EERSTE OVERWINNING OF LOPEN WE WEDEROM AVERIJ OP!
Dat was uiteraard de grote vraag voorafgaand aan deze wedstrijd.
SVM startte weer goed en het was dan ook direct al in de 1e minuut dat Nick v/d Velde op aangeven
van Richard de Boer de eerste kans kreeg, echter diens inzet had niet al te veel kracht.
Toch kwam SVM weer vroeg op een 0-1 voorsprong en wel in de 6e minuut door Richard de Boer uit
een hoekschop van Nick v/d Velde op rechts.
Nu maar eens kijken of we dit vast kunnen houden en uiteraard liever de voorsprong kunnen
uitbreiden.
Echter na de voorsprong gebeurde er weinig op het veld en bleef SVM de controle houden over het
spel waarbij Oudehaske onze verdediging de kop niet gek kon maken.
Kansen waren er niet voor beide partijen en het was dan ook wachten tot de 42e minuut op de eerste
serieuze kans voor Oudehaske, waarbij gezegd moet worden dat onze verdediging deze kan zelf weg
gaf.
Met in de 45e minuut nog een schot van Richard de Boer welke net naast ging werd de rust in gegaan
met een 0-1 voorsprong.
Met de herinnering nog vers in het geheugen van vorige week was het maar weer de vraag wat gaan
onze jongens doen in de tweede helft?
Oudehaske begon wat sterker en kreeg in de 47e minuut de eerste hoekschop van de wedstrijd
waarbij de bal via een hoofd van een speler van Oudehaske net naast het doel verdween.
SVM bleef nu wel wat beter controle over het spel houden echter waren er ook rommelige periodes
en konden onze aanvallers niet echt een vuist maken.
In de 57e minuut was er dan ook een goede redding nodig van Sander Heerink om de gelijkmaker te
voorkomen.
Oudehaske kreeg gelang de tweede helft vorderde toch wel wat meer mogelijkheden en kansjes
maar echt heel gevaarlijk werd het niet.
In de 66e minuut werd Nick v/d Velde vervangen voor Bart Bakker (van SVM 2) en deze mocht op
rechtsvoor proberen de verdedigers van Oudehaske het hoofd gek te maken.
Helaas bleef het spel van SVM rommelig en echte kansen waren er niet.
In de 72e minuut werd Richard de Boer vervangen door Jordi v/d Vegte.
De betere kansjes bleven voor Oudehaske maar de in 78e minuut was het Martin Peters die zijn inzet
niet beloond zag worden doordat de bal via de lat uit het doel verdween.
In de 80e minuut was er een “Blokziel-er” wissel waarbij Pieter Galema erin kwam voor Boaz
Mooiweer.
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In de 87e minuut kwam SVM nog goed weg want via een scrimmage voor het doel konden onze
verdedigers de bal nog maar net op tijd ruimen.
Met de bekende “dicht geknepen billen” was het toch nog wel even wachten of de voorsprong
behouden kon worden.
Maar nadat uiteindelijk de voortreffelijk leidende scheidsrechter Huizinga het laatste fluitsignaal gaf
was de vreugde groot en de eerste drie punten binnen.
Ik wil nog even terugkomen op de scheidsrechter want deze fluit normaal gesproken landelijk
tweede of derde divisie. Veelal heeft men snel al kritiek op de arbiter maar in dit geval onze
complimenten, want het was gewoon een verademing op de wijze waarop de scheidsrechter deze
wedstrijd aanvoelde.
Nog even het volgende:
Tijdens een kopduel liep een van de spelers van Oudehaske een behoorlijk blessure op net boven het
oog met redelijk veel bloedverlies waardoor het zelfs nodig was deze te laten behandelen in het
ziekenhuis. Vanuit Marknesse wensen wij hem een voorspoedig herstel toe.

Basisopstelling SVM 1:
1 Sander Heerink, 2 Bart van Diepen, 3 Mark Verwer, 4 Richard Bijsterveld, 7 Arjan Wolters, 8 Richard
de Boer (72e min. Jordi v/ Vegte), 9 Boaz Mooiweer (80e min. Pieter Galema), 10 Jorn Strijk, 11 Martin
Peeters, 15 Bouwe van regenmortel, 16 Nick v/d Velde (66e min. Bart Bakker)
Reservespelers:
6 – Pieter Galema
13 – Jordi v/d Vegte
14 – Bart Bakker
Doelpunten:
6e min. 0-1: Richard de Boer.
Scheidsrechter:
De heer B.H. Huizinga uit Leeuwarden

