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Datum : 5 november 2016 
Wedstrijd : NOK 1- SVM 1: 1-2 (1-2) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s : Geen 

 

WAARSCHIJNLIJK HET SNELSTE DOELPUNT OOIT GEMAAKT IN DE SVM HISTORIE, MAAR! 
 
SVM 1 vertrok vanaf De Punt met de gedachte van, vandaag moeten er drie punten gepakt 
worden. 
Alsof het zo moest zijn, verbleef in de bus van Fred een select gezelschap, Koos van der 
Galiën, Marian Stawecki, Ed Vrolijk en onze chauffeur van deze dag, Fred Strijk.  
Ik kan niet helemaal ingaan op de materie welke onderweg besproken is, maar menig 
wereldproblematiek kwam aan de orde. 
 
Maar belangrijker was dat vanaf de aftrap de bal precies na 15 seconden nodig had om in 
het doel van de tegenstander te belanden. Met als doelpuntenmaker Richard de Boer die op 
aangeven van Nick v/d Velde vanaf rechts, deze kans benutte (0-1). 
Het lag compleet open achterin bij NOK maar goed hij moest wel gemaakt worden.  
En dan denkt eenieder op de bank, rust in het spel houden en proberen gestaag de 
voorsprong uitbreiden. Echter leek het wel of SVM dacht van zo, 0-1, dus het komt wel goed. 
Eenieder aan SVM kant kwam dan ook bedrogen uit, want binnen twee minuten had de 
stand al bijna gelijk kunnen zijn. NOK bracht door middel van lange ballen, onze verdediging 
menig keer in verlegenheid. 
Het is dat Adnan Begovic twee keer uitermate goed op de lijn ingreep, anders had NOK al 
direct op een voorsprong gestaan. 
Toch kwam NOK gelijk en wel in de 22e minuut (1-1) en moest SVM de mouwen weer 
opstropen. 
In de 35e minuut kreeg SVM op de rand zestien meter een vrije trap te nemen, maar helaas 
zag Jorn Strijk zijn inzet op de lat verdwijnen. Maar door goed en snel te anticiperen, kon 
Richard de Boer   SVM toch op een 1-2 voorsprong zetten. 
Kort hierop ook nog een goed schot van Martin Peters, maar de doelverdediger van NOK 
hield de ruststand op 1-2. 
 
Het was uiteindelijk toch weer NOK  die de eerste goede kans kreeg. Doordat onze 
verdediging niet adequaat ingreep, kwam er plots een speler van NOK vrij voor Sander 
Heerink te staan, door goed ingrijpen hield deze de voorsprong vast.  
In de 60e min. werd Arjan Wolters vervangen door Mark Verwer. En in de 65e min. kwam 
Jordi v/d Vegte erin voor Jurjen Wierenga en in de 72e min. David Beimers voor Nick v/d 
Velde. 
Jammer was wel dat het spel van SVM niet goed was, de toeschouwers konden er geen 
glimlach van op het gezicht krijgen. 
Nou ja, lachen was het toch even, want net voor zijn invalbeurt wist David Beimers te 
vertellen welk beroep onze scheidsrechter in het dagelijks leven heeft.  
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Met trots wist hij te vertellen dat deze “Vitaal” Jurist was, alleen moest dit wel Fiscaal Jurist 
zijn. 
Het zorgelijke van deze middag was dat Sander Heerink flink geblesseerd raakte bij een actie 
en hij ternauwernood de wedstrijd uit kon spelen. (Is maar even afwachten voor volgende 
week) 
Genoemde scheidsrechter floot dan ook na ruim tien minuten blessuretijd af en konden de 
drie punten worden gekoesterd. 
 
Ik wil hierbij het bestuur en staf van NOK  dan ook danken voor de prettige ontvangst voor 
en na de wedstrijd. 
En of het zo moest zijn, ook nu bevond zich hetzelfde gezelschap op terugweg in de bus bij 
Fred. 
Maar nu ging min of meer onze verzorger Marian Stawecki los over zijn ontmoetingen met 
grote wereldleiders, zoals Clinton, Gorbatsjov en Thatcher, tijdens zijn route 66 door de USA.  
Een veelbewogen dag dus met veel problemen en ervaringen die besproken zijn onderweg 
maar het belangrijkste van alles is, dat de drie punten mee naar Marknesse zijn genomen.  
Zaterdag a.s. uit tegen Heeg en hopelijk hebben we dan met hetzelfde scenario te maken en 
kunnen we ook dan de drie punten mee naar Marknesse nemen. 
 
Basisopstelling SVM 1: 
 
1. Sander Heerink, 2. Bart van Diepen, 4. Richard Bijsterveld, 5. Jurjen Wierenga (65e min. 
Jordi v/d Vegte), 7. Arjan Wolters (60e min. Mark Verwer), 8. Richard de Boer,  
9. Boaz Mooiweer, 10. Jorn Strijk, 11. Martin Peters, 16. Nick v/d Velde (72e min. David 
Beimers), 17. Adnan Begovic. 
 
Wisselspelers: 
 
3. Mark Verwer, 13. Jordi v/d Vegte en 14. David Beimers. 
 
Doelpunten: 
 
  1e min. 0-1: Richard de Boer 
22e min. 1-1: Sven Schram (NOK) 
35e min. 1-2: Richard de Boer 
 
 
Scheidsrechter: de heer F. van der Wal. 


