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EENIEDER BENIEUWD NA EEN REEKS VAN GOEDE OEFENWEDSTRIJDEN!!!!!!!
De winterstop werd grotendeels benut voor het spelen van oefenwedstrijden, dus hoe zou SVM 1
aan de tweede helft van de competitie beginnen?
Het antwoord zou vanmiddag moeten komen tegen de huidige koploper DWP.
De eerste echte kans was echter wel voor DWP en wel in de 9 e minuut maar middels een goede
redding van Tom Keekstra bleef het 0-0.
De eerste twintig minuten waren niet opzienbarend en was het meer het aftasten van beide partijen.
Tegenvaller was dat er al vroeg gewisseld moest worden bij SVM en de geblesseerd geraakte David
Beimers moest het veld verlaten voor Pieter Galema.
Het was toch uiteindelijk DWP die op een 1-0 voorsprong kwam in de 30e minuut middels een
werkelijk “loeihard” schot net buiten de zestien meter en was voor Tom Keekstra onhoudbaar.
Erger nog, ik denk dat hij de bal alleen maar kort heeft gehoord en niet gezien.
DWP kwam helaas in de 33e minuut op een 0-2 voorsprong uit een hoekschop waarbij onze mannen
niet echt kordaat optraden.
Kort hierop nog een kansje voor Richard de Boer maar diens inzet ging net over waardoor de rust
met een 0-2 achterstand werd ingegaan.
Ook in de tweede helft was de eerste kans in de 49e minuut voor DWP en in de 51e was het weer raak
voor de tegenstander en bracht men de stand op 0-3.
Het volgende “kansje” was voor SVM middels een schot van Martin Peters, echter diens inzet vont
geen doel.
In de 64e minuut werd Nick v/d Velde eruit gehaald voor Erwin Vrolijk.
SVM kreeg hier en daar nog wel wat mogelijkheden en kansjes maar faalden in de afronding.
Het was ook nu weer DWP die de voorsprong in de 76e minuut op een 0-4 voorsprong kon tillen en
bleef de hatelijk 0 nog steeds op het scorebord staan.
Ook Mark Verwer werd nog vervangen en wel in de 82e minuut door Jordi v/d Vegte.
Gelukkig kon Martin Peters daar in de 88e minuut verandering in brengen doordat zijn schot nu wel
doel kon vinden.
Kort hierop floot de scheidsrechter, de heer J.H. Strampel de wedstrijd af en zaten we helaas met
lege handen.
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Opstelling SVM 1:
1. Tom Keekstra, 3. Mark Verwer (82e min. Jordi v/d Vegte), 4. Richard Bijsterveld, 5. Jurjen
Wierenga,7. Arjan Wolters, 8. Richard de Boer, 9. Boaz Mooiweer, 10. Jorn Strijk, 11. Martin Peters,
14. David Beimers (27e min. Pieter Galema), 16. Nick v/d Velde (64e min. Erwin Vrolijk)
Wisselspelers:
6. Pieter Galema-12. Erwin Vrolijk-13. Jordi v/d Vegte-15. Bouwe van Regenmortel17. Adnan Begovic-18. Sebastiaan Doyer.
Scoreverloop:
27e, 33e en 51e min.0-1/0-2/0-3: Anton Holtrop (DWP)
76e min. 0-4: Age Ellert van der Velde (DWP)
88e min. 1-4: Martin Peters
Scheidsrechter: de heer J.H. Strampel uit Heerenveen.

Auteur: Ed Vrolijk

