
 
Hoofdsponsor 

 
3e klasse A 

Seizoen 2016-2017 
 

Sponsor jeugdafdeling 

 

 

 

                         

 

Datum : 26 november 2016 
Wedstrijd : SVM 1 – Waterpoort Boys 1: 3-2 (1-1) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s :  

 

Onze jongens gingen goed van start en tijdens de eerste tien minuten speelde SVM meer op 
de helft van de tegenstander. 
Echter daarna werd het minder, te weinig agressiviteit aan de bal en veel spelers die elkaar 
aan het corrigeren waren. 
Het was dan ook Waterpoort Boys die in de 27e minuut op voorsprong kwam door slordig 
verdedigen. 
Even later komt SVM echt goed weg doordat onze doelman Sander Heerink een miraculeuze 
redding had op een inzet van een speler van Waterpoort Boys. 
Zoals achteraf besproken was het maar goed dat deze bal er niet in ging want met 0-2 had 
SVM voor een bijna onmogelijke opgave gestaan. 
In de 46e minuut kwam SVM toch op gelijke hoogte nadat een aantal spelers in de zestien 
meter de bal beroerde en uiteindelijk voor de voeten kwam van David Beimers die de bal in 
het doel liet verdwijnen en de scheidsrechter dan ook gelijk affloot en de rust werd ingegaan 
met 1-1. 
In de rust werd e.e.a. duidelijk aangegeven door de trainer en was het duidelijk dat eenieder 
zich duidelijk moest hervinden in de tweede helft. 
En SVM kwam ook beter uit de startblokken in de tweede helft echter was het wederom 
Waterpoort Boys die op een 1-2 voorsprong kwam door toch weer slecht ingrijpen achterin 
en wel in de 50e minuut. 
SVM kwam uiteindelijk wel beter in het spel tijdens de tweede helft en in de 65e minuut was 
er dan ook een werkelijk een enorme harde uithaal van Adnan Begovic op het doel van 
Waterpoort Boys.  
Doordat de bal van richting werd veranderd door een speler van Waterpoort Boys verdween 
diens inzet achter de op dat moment kansloze doelman. 
Ik wil niet zeggen dat normaal gesproken deze bal er niet in was gegaan maar Adnan ik zie 
opeens dat het doelpunt op jouw naam staat? 
Stand dus nu 2-2 en wat kon SVM nog? 
Kort hierop werd in eerste instantie Arjan Wolters vervangen door Bart van Diepen en even 
later de geblesseerde Martin Peters door Pieter Galema. 
En toen was het eigenlijk afwachten, neemt SVM, genoegen tegen het lager geplaatste 
Waterpoort Boys met een punt, of gewoon gaan en proberen de drie punten binnen te 
halen. 
Tegen Heeg uit zei ik uiteindelijk van zo nu is het genoeg geweest en deed ik mijn 
notitieblok dicht maar volgden er, in de laatste minuten van de blessuretijd, nog twee 
enorme kansen voor SVM en werd ik vanaf de bank erop gewezen van kijk dit heb je nu niet 
kunnen noteren. 
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Ik ging er dus ook vanuit dat een puntje nu het meest haalbare was maar kort hierop een 
aanval van Waterpoort Boys echter werd deze op aangeven van de assistent-scheidsrechter 
van SVM op vermeend buitenspel afgefloten. 
De gemoederen waren hierna zeer verhit echter bleef de ingevallen Bart van Diepen zijn 
hoofd koel houden en speelde de bal uit de gegeven vrije trap richting Boaz Mooiweer die de 
bal dan ook onberispelijk, via een knap schot, langs de doelman van Waterpoort Boys kreeg.  
Kort hierop floot de scheidsrechter Lania, de wedstrijd af en moest menig brandje even 
geblust worden. 
Ik moet wel zeggen dat na afloop, tijdens ons verblijf in de bestuurskamer, de tegenstander 
uiterst correct en sportief was. Mede omdat eenieder van Waterpoort Boys er van overtuigd 
was dat de 3-2 ontstaan was door onterecht affluiten van buitenspel. 
Mijn complimenten hiervoor!!! 
 
  
Opstelling SVM 1: 
 
1. Sander Heerink, 3. Mark Verwer, 4. Richard Bijsterveld, 5. Jurjen Wierenga, 7. Arjan 
Wolters (75e min. Bart van Diepen), 8. Richard de Boer, 9. Boaz Mooiweer, 10. Jorn Strijk, 
11. Martin Peters (80e min. Pieter Galema), 14. David Beimers, 17. Adnan Begovic  
 
Wisselspelers: 
 
2. Bart van Diepen, 6. Pieter Galema en 1.3 Jordi v/d Vegte. 
 
Doelpunten: 
 
27e min. 0-1: Jesse Kribben (Waterpoort Boys) 
46e min. 1-1: David Beimers 
50e min. 1-2: Tim van der Werf (Waterpoort Boys) 
67e min. 2-2: e.d.  Waterpoort Boys. 
92e min. 3-2: Boaz Mooiweer 
 
 
Scheidsrechter: de heer G.J. Lania uit Pieterzijl. 
 
 


