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Na de toch wat moeilijke overwinning van vorige week tegen de hekkensluiter ging het gezelschap nu
richting Heech om aldaar tegen de plaatselijk VV Heeg te spelen.
Om toch weer naar boven te kunnen gaan kijken waren de drie punten ook nu weer broodnodig.
Heeg had van de negen gespeelde wedstrijden er 1 gewonnen en 1 gelijk gespeeld, dus zou je
normaal gesproken zeggen een eitje maar onderschatten in nooit goed.
SVM ging prima van start en ook nu kon SVM weer snel op voorsprong komen, want in de 5e minuut
werd David Beimers, die voor deze wedstrijd in de spits begonnen was, van rechts door Boaz
Mooiweer in stelling gebracht echter kon zijn inzet niet de juiste weg naar het doel vinden.
De eerste helft typeerde zich door het beter spel van SVM en eigenlijk kon Heeg daar met name in
het eerste half uur weinig tegen overzetten.
Na een half uurtje fronste de wenkbrauwen zich enigszins langs de lijn omdat SVM niet meer de
complete grip op de wedstrijd kon houden.
Gelukkig was dit niet voor lange duur en het was dan ook weer David Beimers die kort voor rust de
mogelijkheid had om SVM op een 0-1 voorsprong te tillen, echter werd deze door een verdediger van
Heeg goed van de bal gelopen.
De rust werd dan ook met de bekende “brilstand” ingegaan.
In de rust werd Nick v/d Velde vervangen door Martin Peters.
SVM begon ook de tweede helft met het betere van het spel en dit resulteerde dan ook in de 50e
minuut in een 0-1 voorsprong door een goed geplaatst schot van Arjan Wolters.
Beter kon je de tweede helft niet beginnen maar om nou een doelpunt op deze wijze te vieren?
De betere kansen bleven dan ook voor SVM en Heeg probeerde eigenlijk alleen maar de bal van
achteruit met lange halen naar voren te krijgen.
Boaz Mooiweer had het naar zijn zin op rechts, alleen kon er niet altijd 100% geprofiteerd worden
van diens acties.
In de 73 minuut werd de moe gestreden David Beimers vervangen door Pieter Galema en het was
kort hierop dat Martin Peters voor de 0-2 tekende op een assist van Arjan Wolters.
In de 75e minuut kwam Mark Verwer erin voor Adnan Begovic.
En eerstgenoemde had in de 77e minuut gelijk een goede actie door op rechts goed door te gaan
maar helaas werd zijn prima voorzet niet beloond.
Ook nu weer was het Martin die de 0-3 maakte en wel in de 85e minuut via een voorzet van links uit
een combinatie van Pieter Galema en Richard de Boer en diens bal kwam uiteindelijk voor de voeten
van de doelpuntenmaker.
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Oké, dacht de schrijver van dit stukje, zo is het prima en het schrijfgerei werd opgeborgen.
Vanaf de dug-out kreeg ik al echter gelijk een opmerking van, nou Ed dat doe je te vroeg. (Jaja AB)
En inderdaad alsof het zo moest zijn want via twee vlot lopende aanvallen van SVM in de laatste
minuut had de eindstand bijna 0-5 kunnen zijn.
Kort hierop floot de uitstekend leidende scheidsrechter, de heer van der Spoel, de wedstrijd af en
was de 0-3 overwinning voor SVM een feit.
Donderdag a.s. een oefenwedstrijd thuis tegen Flevo Boys 3 en afhankelijk van inzet en het resultaat
zal trainer Koos van der Galiën bepalen of wij volgende week zaterdag vrijaf krijgen of niet, dit in
verband met inhaal- bekercompetitie.
Opstelling SVM 1:
1. Sander Heerink, 2. Bart van Diepen, 4. Richard Bijsterveld, 6. Jurjen Wierenga, 7. Arjan Wolters,
8. Richard de Boer, 9. Boaz Mooiweer, 10. Jorn Strijk, 1.4 David Beimers (73e min. Pieter Galema),
16. Nick v/d Velde (46e min. Martin Peters), 17. Adnan Begovic (75e min. Mark Verwer).
Wisselspelers:
3. Mark Verwer, 6. Pieter Galema, 11. Martin Peters.
Doelpunten:
50e min. 0-1: Arjan Wolters
73e min. 0-2: Martin Peters
85e min. 0-3: Martin Peters
Scheidsrechter: de heer H. van der Spoel uit Joure.

