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KAN NOG NACOMPETITIE WORDEN MAAR DAN MOET HET ALLEMAAL WEL MEE ZITTEN!!!!!!
Om ervoor te zorgen dat we in ieder geval nog nacompetitie kunnen spelen zal er vandaag gewoon
gewonnen moeten worden, simpel is dat.
De spanning zat erop en dat was gezien van het verdere verloop van de wedstrijd te zien.
Het eerste kansje was dan ook voor SDS en wel in de 6e minuut waarbij Stefan Heddes de 0-1 kon
voorkomen.
Daarna was SVM in de 11e minuut aan de beurt echter miste Richard de Boer op een voorzet van
David Beimers uit een voorzet van links.
Hierna toch ook weer mogelijkheden en kansjes voor SVM echter het “niet benutten spook” van dit
seizoen doolde weer rond.
Maar ook SDS liet zich zien maar de rust werd uiteindelijk met een 0-0 tussenstad in gegaan.
De tweede helft begon voor SVM met een schot van Martin Peters maar helaas ging deze net over.
In de 58e minuut werd David Beimers vervangen door Nick v/d Velde die achteraf gezien ook direct
de grootste kans kreeg van deze wedstrijd maar ook deze ging in rook op.
Ook SDS had hierna een grote kans en bracht de lat gelukkig redding.
SDS had hierna dan ook de betere kansen en zowel in de 73e minuut als in de 74e minuut kroop SVM
door het oog van de naald.
In minuut 77 werd Richard Bijsterveld vervangen door Pieter Galema en kort hierop werd Adnan
Begovic vervangen door Arno v/d Plas en werd alles op alles gezet om de nodige punten alsnog
binnen te zien halen.
Echter kwam SVM er bedrogen vanaf wat het was SDS die op een 0-1 voorsprong kwam in de 88e
minuut.
De bekende minuut die ons het hele seizoen als zo vaak de das heeft omgedaan.
Nick v/d Velde en Arno v/d Plas kregen nog allebei een kansje maar kort hierna floot de
scheidsrechter de wedstrijd af en was de teleurstelling heel erg groot bij spelers, staf en de trouwe
supporters.
Wat nu?
In theorie kunnen we nog de nacompetitie halen echter zal de “Houdini -Act” dan nog groter moeten
zijn in vergelijk met vorig seizoen, waarbij SVM toen nog op de laatste competitie dag zonder
nacompetitie erin kon blijven.
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Wat er nu nog moet gebeuren om in ieder geval nog de nacompetitie te halen zal ik hier maar niet
gaan uitleggen.
Het zal echter moeilijk worden, beter gezegd heel moeilijk worden, maar laten we proberen om dit
kleine kansje alsnog te benutten en dan maar een extra wedstrijd te spelen om in de derde klasse te
kunnen blijven.
Opstelling SVM 1:
1. Stefan Heddes, 3. Mark Verwer, 4. Richard Bijsterveld (77e min. Pieter Galema), 7. Arjan Wolters,
8. Richard de Boer, 9. Boaz Mooiweer, 10. Jorn Strijk, 11. Martin Peters, 13. Jarne Everts, 14. David
Beimers (58e min. Nick v/d Velde), 17. Adnan Begovic (84e min. Arno v/d Plas).
Wisselspelers:
6. Pieter Galema – 15. Arno v/d Plas – 16. Nick v/d Velde.
Scoreverloop:
88e min. 0-1: Erik Haitsma (SDS).
Scheidsrechter: De heer J.H. Kraak.

