
 
Hoofdsponsor 

 
3e klasse A 

Seizoen 2016-2017 
 

Sponsor jeugdafdeling 

 

 

 

                         

 

Datum : 25 maart 2017 
Wedstrijd : SVM 1 – Heerenveense Boys 1: 1-2 (1-1) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s : Geen 

 

MOOI VOETBALWEER DUS DAN OOK MAAR HOPEN OP EEN MOOIE UITSLAG!!!! 
 

Op een zon overgoten Sportpark De Punt stond de volgende bovengenoemde “finale” weer op het 

programma. 

Tijdens de voorbespreking in de bestuurskamer was de slogan voorafgaand aan deze wedstrijd 

duidelijk op het shirt van trainer Koos van der Galiën te lezen, NO EXCUSES MORE!!!! 

Aangevuld met wat tactische gegevens werden onze jongens op deze manier het veld ingestuurd.  

Echter was de eerste kans in de 14e minuut wel voor Heerenveense Boys maar het was Adnan 

Begovic die goed kon ruimen. 

Kort hierop kwam SVM wel op een 1-0 voorsprong door een prima schot van David Beimers. 

Dit gaf de burger weer moed en nu maar eens kijken of we deze voorsprong konden uitbouwen. 

Helaas was de realiteit anders want in de 20e minuut kwam Heerenveense Boys toch langszij en 

brachten de score op 1-1. 

De vreugde dus weer van korte duur en nu maar eens kijken hoe onze jongens zich zouden houden.  

Er was in de 22e minuut een goed schot van Boaz Mooiweer waarbij de doelman moest lossen, echter 

kon de toegesnelde David Beimers hier geen gebruik van maken. 

In de 25e minuut gaf Jorn Strijk aan niet verder te kunnen en werd vervangen door Jordi v/d Vegte. 

Hierna moest onze doelman Sander Heerink “helaas’ zijn klasse laten zien, wat in korte tijd was zijn 

katachtig optreden van groot niveau, waardoor een achterstand werd voorkomen. 

De rust werd dan ook ingegaan met een 1-1 stand. 

Na rust was in dit geval het eerste kansje voor SVM in de persoon van David Beimers. 

In de 70e minuut werd Nick v/d Velde vervangen door Pieter Galema. 

En ook in de tweede helft moest Sander Heerink diverse malen zijn klasse laten zien. 

In de 79e minuut kwam Erwin Vrolijk erin voor Martin Peters. 

Maar de meeste ultieme kans was in de 81e minuut voor Richard de Boer, maar oog in oog met de 

doelman trof ook zijn inzet geen doel. 

Psychisch gezien zou één punt in deze fase van de competitie goed zijn maar uiteraard was het hopen 

op drie maar helaas, want in de 87e minuut kreeg eenieder van SVM de bekende deksel op de neus en 

bracht Heerenveense Boys de stand op 1-2. 

Dan is het weer slikken en denk je; moet die gifbeker dan echt helemaal leeg gedronken worden? 

 

Zaterdag a.s. moeten wij naar Willemsoord en dit wordt een memorabele wedstrijd, want vorig 

seizoen was daar mede aanwezig een groot vrijwilliger van SVM, namelijk Gerard Eilander. 

Helaas is Gerard Eilander in de nacht van afgelopen zaterdag op zondag komen te overlijden na een 

kortstondig ziekbed. 

Zaterdagmiddag, kort na de wedstrijd, hebben twee spelers vanuit onze selectie nog de wedstrijdbal 

aangeboden aan de familie van Gerard, voorzien van de namen van de technische staf en spelers. 

Uiteraard wensen wij zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe. 
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Opstelling SVM 1: 

1. Sander Heerink, 3. Mark Verwer, 4. Richard Bijsterveld, 7. Arjan Wolters, 8. Richard de Boer,  

9. Boaz Mooiweer, 10. Jorn Strijk (25e min. Jordi v/d Vegte), 11. Martin Peters (79e min. Erwin 

Vrolijk), 14. David Beimers (27e min. Pieter Galema), 16. Nick v/d Velde (70e min. Pieter Galema),  

17. Adnan Begovic 

 

Wisselspelers: 

5. Jurjen Wierenga –  6. Pieter Galema –  12. Erwin Vrolijk – 13. Jordi v/d Vegte. 

 

Scoreverloop: 

15e min. 1-0: David Beimers 

20e min. 1-1: Jesper Hiemstra (Heerenveense Boys) 

87e min. 1-2: Ferdinand Bijma (Heerenveense Boys) 

 

Scheidsrechter: De heer R. Reinders uit Ruinen. 

 

 

Auteur: Ed Vrolijk. 

 
 
 

Ranglijst 3e klasse A 
 

 

Team                                           W   P 

1 De Griffioen 20 43  

2 DWP 20 41  

3 Workum 20 36  

4 Heerenveense Boys  20 34  

5 Oeverzwaluwen 19 32  

6 Willemsoord 20 31  

7 Oudehaske  19 30  

8 SDS  20 28  

9 Bant 20 26  

10 QVC  20 25  

11 Waterpoort Boys  19 19  

12 SVM Marknesse  19 18  

13 NOK 19 18  

14 Heeg 19 11  
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