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Datum : 13 mei 2017 
Wedstrijd : De Griffioen 1 – SVM 1: 2-1 (0-0) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s : Geen 

 

UITEINDELIJK VALT HET DOEK TOCH VOOR SVM!!!! 
 
Vooraf aan deze wedstrijd waren er allerlei theorieën bedacht maar SVM moest gewoon 
winnen om in ieder geval te proberen nacompetitie veilig te stellen. 
Aangekomen op het sportpark van De Griffioen te Oosterwolde, met ook de geblesseerde 
Jurjen Wierenga en Erwin Vrolijk, was deze compleet gehuld in kampioenssfeer. 
Door deze blessures werd de wedstrijdselectie aangevuld met Jarne Everts en Chris 
Berndsen. 
Het kon een wedstrijd worden met contrasten want De Griffioen moesten winnen om zeker 
te zijn van het kampioenschap omdat DWP op één puntje achter hun stond. 
De eerste helft was SVM de bovenliggende partij met goed spel en gaf de burgermoed. 
Kansen waren er voor beide partijen waarbij SVM misschien toch wel met een 0-1 
voorsprong de kleedkamer had moeten in gaan. 
Bij het begin van de tweede helft werd Arjan Wolters vervangen door Pieter Galema nadat 
eerstgenoemde bij een charge tijdens de eerste helft volop op het hoofd werd geraakt. 
Al waren de tussenstanden niet echt positief voor SVM, gingen onze jongens er wel voor en 
het was dan ook Richard de Boer die SVM in de 53e minuut op een 0-1 voorsprong bracht 
middels een schitterend geplaatst afstandsschot. 
Kort hierop werd Martin Peters vervangen door David Beimers en was het hopen op een 
gelukkige uitkomst. 
Gezien het weer tijdens aanvang van de tweede helft kon SVM het kampioensfeestje 
letterlijk en figuurlijk in het “water laten vallen” 
Het breekpunt in deze wedstrijd was echter de rode kaart middels twee keer geel in de 75e 
minuut voor Mark Verwer. 
Inmiddels was de tussenstand bij NOK – Waterpoort Boys, de belangrijkste tussenstand voor 
ons, nog niet echt in het voordeel van SVM en was het dat een overwinning noodzakelijk 
was. 
Door deze rode kaart werd Nick v/d Velde vervangen door Jordi v/d Vegte. 
De spanning was enorm zowel in als buiten het veld en inmiddels was de tussenstand bij 
eerdergenoemde wedstrijd in het voordeel van SVM gekomen. 
En alsof het weer zo moet zijn kwam De Griffioen in de 80e minuut uiteindelijk toch langszij 
en kwam de degradatie wel heel dichtbij. 
Echter met deze tussenstand had ook onze gastheer er geen baat bij want DWP stond 
inmiddels op een ruime voorsprong en moest er dus gewonnen worden. 
En nu ook weer in de laatste minuut van de officiële tijd werd het 2-1 voor De Griffioen 
waarbij eenieder na afloop in de bestuurskamer toegaf dat het puur buitenspel was. 
Dit was echter de genadeklap voor SVM en daardoor moeten wij volgend seizoen ons geluk 
gaan beproeven in de 4e klasse. 
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De emoties waren groot na afloop en was het goed om bij elkaar troost te vinden. 
Het is zeer triest voor de huidige trainer Koos van der Galiën om op deze wijze afscheid te 
nemen van SVM en ook uiteraard vervelend voor de nieuwe trainer om een stapje lager te 
beginnen. 
Ons rest ons nog het Tien Dorpen Toernooi 2017 bij Tollebeek op 3 juni a.s. en na afloop 
van dit toernooi hebben wij een BBQ op ons sportpark De Punt en wordt er afscheid 
genomen van de vertrekkende trainer. 
Ik wil dan ook eenieder bedanken voor haar of zijn inzet van het afgelopen seizoen. 
Het was uiteindelijk een moeilijk seizoen waarbij de druk veelal enorm was met veel emoties 
en met ups en downs maar konden het helaas niet over de streep trekken. 
Redelijk veel blessures en keuzes die gemaakt moesten worden. 
Ik heb zelf, als auteur van alle verslagen, er altijd goede moed in gehad om de competitie 
tot een goed eind te brengen echter mocht het niet zo zijn. 
Bij deze wil ik zeker ook Stefan Heddes als invaller voor onze doelman Sander Heerink 
bedanken (47 jaar) voor zijn inzet en ook Bjarne Stap die nu nog onze B1 doelman is. 
Tevens ook Jarne Everts die de laatste drie wedstrijden moeiteloos aansloot bij de selectie. 
 
Opstelling SVM 1: 
18. Bjarne Stap, 3. Mark Verwer, 4. Richard Bijsterveld, 5. Jarne Everts, 7. Arjan Wolters 
(46e min. Pieter Galema), 8. Richard de Boer, 9. Boaz Mooiweer, 10. Jorn Strijk, 11. Martin 
Peter (55e min. David Beimers), 16. Nick v/d Velde (75e min. Jordi v/d Vegte) , 17. Adnan 
Begovic . 
 
Wisselspelers: 
6 Pieter Galema – 13 Jordi v/d Vegte –  14 David Beimers - 15 Chris Berndsen 
 
Scoreverloop: 
53e min. 0-1: Richard de Boer. 
80e min. 1-1: Arne Klamer (De Griffioen). 
90e min. 2-1: Robin Winters (De Griffioen). 
 
Scheidsrechter:  
De heer M.D Kraan uit Winschoten. 
 
 


