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Datum : 8 oktober 2016 
Wedstrijd : SVM 1- Workum 1: 0-3 (0-0) 
Auteur : Ed Vrolijk 
Foto’s : Geen 

 
Zoals ik vorige week al in mijn verslag schreef, de komende twee weken worden weer lastig voor 
SVM 1. 
Maar in de eerste helft was daar tegen medekoploper Workum niet veel van te zien. 
SVM was de bovenliggende partij en Workum zette daar eigenlijk niets tegenover gedurende de 
eerste 45 minuten. 
Maar je kan de bal wel twee a drie keer vanaf rechts goed voorzetten in de zestien meter, maar als 
daar niet goed op geanticipeerd wordt, dan blijf je alsnog met lege handen staan. 
En natuurlijk ontbreekt het dan ook aan een beetje geluk, bijvoorbeeld bij een vrije trap net buiten 
de zestien van Martin Peters, die de bal rechts van het doel naast ziet gaan. 
De rust wordt dan ook ingegaan met de bekende “brilstand”. 
 
Ook in de tweede helft krijgen Martin Peters en Richard de Boer een vrij trap rand zestien meter, 
echter eerste genoemde ziet zijn inzet verdwijnen in de muur en de bal van Richard de Boer spatte 
uiteen op de lat. 
In de 58e minuut werd Martin Peters vervangen door Jorn Strijk en in de 70e minuut kwam Erwin 
Vrolijk erin voor Jurjen Wierenga. 
Ondanks dat SVM het betere van het spel blijft houden wordt het toch 0-1 in de 77e minuut, door 
een snoerhard afstandsschot. 
Kort hierop begaat Mark Verwer een overtreding binnen de zestien meter en scheidsrechter de Vries 
gaf hierop een strafschop en deze werd onberispelijk benut, stand 0-2. 
In de 83e minuut werd Bart van Diepen nog vervangen door Jordi v/d/ Vegte.  
Toch was het wederom Workum dat kon scoren en wel in de 89e minuut en kort hierop blies de goed 
leidende scheidsrechter de Vries de wedstrijd het verleden in. 
In een tijd van 10 tot 11 minuten gaf SVM het compleet weg en blijven wij in de hoek zitten waar nu 
echt de rake “klappen” vallen. 
Zaterdag a.s. richting Oeverzwaluwen die afgelopen weekend hun tweede nederlaag kregen te 
verwerken. 
Stof genoeg om over na te denken maar het is nu toch wel “2 voor twaalf” om de volgende drie 
punten te pakken. 
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Basisopstelling SVM 1: 
1. Sander Heerink, 2. Bart van diepen (83e min. Jordi v/d Vegte), 3. Mark Verwer, 4. Richard 
Bijsterveld, 5. Jurjen Wierenga (70e min. Erwin Vrolijk), 7. Arjan Wolters, 8. Richard de Boer, 9. Boaz 
Mooiweer, 11. Martin Peters (58e min. Jorn Strijk), 16. Nick v/d Velde, 17. Adnan Begovic 
 
Reservebank: 
10. Jorn Strijk- 12. Erwin Vrolijk – 13. Jordi v/d Vegte 
 
Doelpunten:  
77e min. 0-1: Rick Demmer (Workum) 
80e min. 0-2: Ruben Ybema (Workum) strafschop. 
89e min. 0-3: Rein Attema (Workum) 
 
Scheidsrechter: J de Vries uit Ens. 
 
 
Auteur: Ed Vrolijk, leider SVM 1 
 
 


