Hoofdsponsor

Datum
Wedstrijd
Auteur
Foto’s

3e klasse A
Seizoen 2016-2017

Sponsor jeugdafdeling

: 15 oktober 2016
: Oeverzwaluwen 1-SVM 1: 0-5 (0-3)
: Ed Vrolijk
:

Concreet de situatie in de competitie:
SVM 1 zes wedstrijden gespeeld en drie punten. Hier moet dus nu wel wat aan gedaan
worden.
Richting Koudum dus om daar tegen de plaatselijke Oeverzwaluwen te spelen.
Deze hadden een goede start in de competitie, maar net zoals in de Merwedebrug
ontstonden hier ook wat haarscheurtjes en had men inmiddels ook twee wedstrijden
verloren.
Met nog de wedstrijd vers in het geheugen van vorige week tegen Workum met 75 minuten
goed voetbal, echter na 90 minuten nul punten.
Wat konden onze jongens deze keer ertegenover zetten? SVM begon rommelig en was het
eerste kansje voor Oeverzwaluwen in de 2e minuut maar het schot verdween rechts in dit
geval aan de goede kant van de paal.
In de 8e minuut was er het eerste wapenfeit van SVM, in de persoon van Martin Peters,
echter diens schot vond het doel niet.
In de 12e minuut was er een knap afstandsschot van Arjan Wolters echter knap gered door
de doelman van Oeverzwaluwen.
In de 16 minuut kreeg SVM een hoekschop te nemen en werd de bal op de lijn met de hand
verdedigd door een speler van Oeverzwaluwen.
Doordat hier een doelrijpe kans werd ontnomen kreeg deze speler een rode kaart en SVM
een strafschop die door Martin Peters onberispelijk werd genomen.
SVM eindelijk eens op voorsprong en werden onze jongens in de 32e minuut nog eens
geholpen door de tegenstander middels een eigen doelpunt, 0-2 dus.
En het moest allemaal niet gekker worden want kort voor rust maakte Boaz Mooiweer op
aangeven van Mark Verwer de mooiste van deze middag, 0-3.
Eigenlijk had de ruststand 0-4 moeten zijn maar helaas miste de goed spelende Richard de
Boer een opgelegde kans.
Maar met 0-3 de rust ingaan is prima!
In de 53e minuut moest Mark Verwer helaas geblesseerd het veld verlaten en werd
vervangen door Jorn Strijk.
Door goed aangeven van Boaz Mooiweer zette Nick v/d Velde in 56e minuut SVM-prima op
een 0-4 voorsprong.
Deze zelfde Nick werd in 64e minuut vervangen door Chris Berndsen.
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SVM had ondertussen nog wat plaagstootjes uitgedeeld en kwam David Beimers in de 70e
minuut erin voor Martin Peters die ook geblesseerd het veld moest ruimen.
In de 72e minuut scoorde Arjan Wolters en werd de voorsprong nog verder uitgebreid naar
een 0-5 voorsprong voor SVM. Deze vierde dit doelpunt op eigen wijze echter het
toegestroomde publiek was totaal verblind. (Verdere positieve uitleg hierover niet nodig).
Het enige nog noemenswaardige moment in de tweede helft was een goede redding van
Adnan Begovic op de lijn, waardoor hij samen met Sander Heerink de nul konden houden.
Snel daarna blies de goed leidende scheidsrechter de wedstrijd af en konden we de drie
punten verdiend meenemen naar Marknesse.
Even nog een conclusie:
Vorige week, na een driekwart wedstrijd goed voetbal uiteindelijk nul punten, nu na toch
minder goed spel, drie punten.
Ik zou zeggen, daar tekenen wij voor.
Basisopstelling SVM:
1. Sander Heerink, 2. Bart van Diepen, 3. Mark Verwer (53e min Jorn Strijk), 4. Richard
Bijsterveld, 5. Jurjen Wierenga, 7. Arjan Wolters, 8. Richard de Boer, 9. Boaz Mooiweer,
11. Martin Peters (70e min David Beimers), 16. Nick v/d Velde (64e min. Chris Berndsen),
17. Adnan Begovic.
Wisselspelers:
10. Jorn Strijk – 13. Chris Berndsen – 14. David Beimers.
Doelpunten:
17e min. 0-1 Martin Peters
32e min. 0-2 e.d. Oeverwaluwen
42e min. 0-3 Boaz Mooiweer
56e min. 0-4 Nick v/d Velde
72e min. 0-5 Arjan Wolters
Scheidsrechter: De heer V. Buitenhuis.

