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3 december 2016
SDS 1 – SVM 1: 2-0 (2-0)
Sint en Piet
SDS

1 min. stilte voor de wedstrijd i.v.m. het verongelukken van een groot deel van de selectie van de Braziliaanse Club Chapecoense.

ZOU HET HEERLIJK AVONDJE KOMEN?
Na een mooie landelijke rit door het Friese platteland kwam de selectie van SVM 1 uiteindelijk toch in
Oosterend aanbeland.
Vooraf in de voorbespreking in de bestuurskamer was duidelijk gemaakt het zou nu zeker moeten
worden waargemaakt.
Het was vandaag een wedstrijd voor de bekende ” zes punten” en daar zou SVM vandaag in moeten
uitmunten!!!
Vol goede moed gingen onze jongens de strijd met SDS aan, maar het was al snel duidelijk, deze
punten waren niet snel gedaan.
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Ondanks het coachen van de kant van hoofdpiet Koos werd eenieder van het spel steeds meer
moedeloos.
Het was dan ook SDS die in de 25e minuut de 1-0 maakte doordat Sander Heerink de bal niet goed
raakte.
Dan zou je denken van jongens kom op, de mouwen opstropen en gaan voor de snelle gelijkmaker,
maar helaas ontbreekt het dan bij ons aan de bekende “koele” afmaker.
Het leed werd alleen maar groter want in de 42e minuut sneed de bal door onze verdediging als een
mes door de boter en werd de achterstand alleen maar groter.
Met 2-0 in de rust, daar was eenieder niet in berust.
In de rust werden onze jongens met een duidelijke boodschap weer het veld ingestuurd, maar het
juiste schot werd nog niet snel afgevuurd.
In eerste instantie leek het erop dat SVM meer grip kreeg op het spel maar uiteindelijk bleek dit toch
meer een “luchtbel”.
In de 66e minuut was het Pieter Galema die het veld moest verlaten en werd David Beimers
losgelaten.
Kort hierop werden ook Bart van Diepen en Arjan Wolters eruit gehaald en werd het verder door
Adnan Begovic en Bouwe van Regenmortel bepaald.
Het spel van SVM kenmerkte zich in de tweede helft door wat kleine kansjes en een goed schot op het
doel, echter gaf het ons van langs de kant geen goed gevoel.
Uiteindelijk floot scheidsrechter Timmer na ruime blessuretijd de wedstrijd af en was het SVM die zich
uiteindelijk overgaf.
De teleurstelling was groot maar goed SVM is nog niet in ademnood.
Het inmiddels in duisternis gehulde sportpark Skoalleseize werd even later door het laatste viertal van
SVM verlaten en hadden we nu de kortste weg wel heel snel in de gaten.
Volgende week de laatste wedstrijd voor de winterstop thuis op De Punt, nu maar ervan uitgaan dat
SVM zichzelf de drie punten gunt.
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Opstelling SVM 1:
1. Sander Heerink, 2. Bart van Diepen (85e min. Adnan Begovic), 3. Mark Verwer, 4. Richard
Bijsterveld, 5. Jurjen Wierenga, 6. Pieter Galema (66e min. David Beimers), 7. Arjan Wolte rs (85e min,
Bouwe van Regenmortel), 8. Richard de Boer, 9. Boaz Mooiweer, 10. Jorn Strijk, 11. Martin Peters
Wisselspelers:
14. David Beimers, 15. Bouwe van Regenmortel en 17. Adnan Begovic.
Doelpunten:
33e min. 1-0: Jelmer Posthumus (SDS)
45e min. 2-0: Erik Haitsma (SDS)

Scheidsrechter: De heer C.C. Timmer.

Auteur: Sint en Piet.

