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HOE VREEMD KAN EEN WEDSTRIJD DOOR EENIEDER BEOORDEELD WORDEN?
Iedereen die de eindstand ziet zou denken en zeggen, SVM is van de mat gespeeld.
Echter als de vrije trap van Jorn Strijk (in de 1e minuut) iets strakker was geweest, met wat
meer vaart, zou het direct al 1-0 voor SVM hebben moeten staan. Echter de doelverdediger
greep goed in en tikte de bal katachtig uit de kruising.
En als David Beimers in de 5e minuut wat kordater had opgetreden, dan had het al direct 20 kunnen staan.
De realiteit was echter anders wan, het was De Griffioen die door slap ingrijpen achterin, op
een 0-1 voorsprong kwam en wel in de 20e minuut.
SVM bleef veelal meer op de helft van De Griffioen spelen met als resultaat een drietal
hoekschoppen op rij vanaf de 23e minuut, echter zonder resultaat.
Uiteraard bleef De Griffioen niet lui achteroverleunen met deze tussenstand. Het was dan
ook Sander Heerink die in de 29e minuut een 0-2 achterstand prima voorkwam.
In de 35e minuut was er vanaf rechts een goede voorzet van de prima opkomende
rechtsback Mark Verwer, maar ook zijn voorzet vond geen speler van SVM.
Wederom was er een goede redding nodig in de 36e minuut van onze doelman Sander
Heerink, waardoor het uiteindelijk nog 0-1 bleef.
In de 39e minuut kwam het bekende Nederlandse spreekwoord bovenwater “Twee honden
vechten om een been loopt de derde ermee heen”. Door een misverstand van het centrale
duo, plaatste de speler van De Griffioen de bal met een lob over Sander Heerink heen in het
doel en was de stand dus 0-2.
Dan toch hopen op de aansluitingstreffer voor rust en die had er ook kunnen vallen als er bij
een voorzet van David Beimers in de 46e minuut, maar iemand stond om het af te ronden.
Bij rust stond toch de hatelijk stand van 0-2!!!!!
Ook kort na rust was de eerste kans wederom voor De Griffioen maar deze inzet ging net
over het doel van SVM.
In de 57e minuut was het helaas weer raak voor De Griffioen en wederom gaven we het
achterin weer weg en werd de stand op 0-3 gebracht.
In de 62e minuut de eerste wissel bij SVM, Bart van Diepen moest het veld ruimen voor
Jurjen Wierenga en in de 63e minuut werd David Beimers eruit gehaald voor Pieter Galema.
In de 66e minuut was er een goede kans voor Richard de Boer, maar helaas werd zijn inzet
gekeerd door de doelman van De Griffioen.
Je gaat ondertussen toch denken aan de bekende “Wet van Murphy “dingen gaan fout op
het meest ongelegen moment.
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Want zowel in minuut 70 als wel in minuut 73 gaat het achterin wederom mis en staat SVM
met 0-5 achter.
Gelukkig weet SVM de hatelijke 0 van het scorebord te halen, door Martin Peters en wordt
de eindstand uiteindelijk 1-5.
Dan toch even de conclusie van deze wedstrijd:
SVM is zeker niet van het kastje naar de muur gespeeld door De Griffioen.
Ik begrijp best dat de “harde kern” van SVM teleurgesteld is door deze uitslag, maar de
reacties in de bestuurskamer achteraf waren toch wel verrassend.
Vanaf de bank zagen wij als staf positieve dingen en zelfs de scheidsrechter, die de wedstrijd
goed had gefloten, zei in de bestuurskamer van SVM dat onze jongens veelal de
bovenliggende partij waren.
Maar onze vaste toeschouwers hadden een andere mening en dat begrijp ik ook wel, want
als je je “ploegje” met de rust op een 0-2 achterstand ziet staan en uiteindelijk met 1-5
verliezen, dan spelen de emoties hoog op.
De winterstop is nu in gegaan en ik hoop dan ook dat eenieder achter SVM 1 blijft staan en
dat we de competitie goed met hun steun goed gaat afsluiten.
Ik bedank dan ook eenieder voor zijn of haar bijdragen tijdens de eerste helft van deze
competitie en ga er vanuit u wederom aan te treffen bij onze eerste thuiswedstrijd op ons
mooie sportpark “De Punt”.
Opstelling SVM 1:
1. Sander Heerink, 2. Bart van Diepen (62e min. Jurjen Wierenga), 3. Mark Verwer, 4.
Richard Bijsterveld, 7. Arjan Wolters, 8. Richard de Boer, 9. Boaz Mooiweer, 10. Jorn Strijk,
11. Martin Peters, 14. David Beimers (63e min. Pieter Galema), 17. Adnan Begovic
Wisselspelers:
5. Jurjen Wierenga
6. Pieter Galema
16. Nick v/d Velde
Scoreverloop:
20e min. 0-1 : Dominggus Nussy (De Griffioen)
39e min. 0-2 : Jordi Linneman (De Griffioen)
57e min. 0-3 : Jordi Linneman (De Griffioen)
70e min. 0-4 : Dominggus Nussy (De Griffioen)
79e min. 0-5 : Youri Winters (De Griffioen)
83e min. 1-5 : Martin Peters
Scheidsrechter: N.R.T. Vonk uit Hardegarijp.
Auteur: Ed Vrolijk.

