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: 24 september 2016
: SVM 1 – Bant 1: 2-3 (2-3)
: Ed Vrolijk
: Erwin Zieleman
EEN WEDSTRIJD OM HEEL SNEL TE VERGETEN!!!!!!

Nadat de portret- en de groepsfoto’s waren gemaakt voor de site begaf de selectie van SVM 1 zich
naar de bestuurskamer voor de wedstrijdbespreking.
Op een mooie zonnige zaterdag waren de verwachtingen hoog voor deze “derby”.
Het was SVM die in de 2e minuut al snel scoorde echter werd deze door de scheidsrechter afgekeurd
op vermeend buitenspel en wel op aangeven van de assistent-scheidsrechter van Bant, welke in het
verloop van de wedstrijd nog een belangrijke “negatieve” rol zou spelen.
Kort hierop het eerste kansje voor Bant maar de bal verdween hoog over het doel van Sander
Heerink uit een voorzet van links.
In de 5e minuut de eerste echte kans voor Martin Peters maar ook diens inzet verdween over het
doel van Bant.
Helaas pakten op deze mooie zonnige dag de “donkere wolken” zich samen boven Sportcomplex De
Punt, want in de 12e minuut kwam Bant op een 0-1 voorsprong doordat onze verdediging zich
makkelijk liet uitspelen.

Nu maar hopen dat onze jongens zich snel kunnen herpakken maar deze hoop was van korte duur
want in de 14e minuut kwam Bant op een 0-2 voorsprong waarbij het erachter bij SVM wederom niet
goed uitzag.
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Binnen een kwartier dus met 0-2 achter en dan maar denken aan een snelle aansluitingstreffer en die
kwam gelukkig dan ook in de 16e minuut in de persoon van Richard de Boer.
In de 27e minuut kreeg SVM-randje de zestien meter een vrije trap te nemen en het was Jorn Strijk
die de bal achter de doelverdediger liet verdwijnen en was de stand weer gelijkgetrokken.
De vreugde was echter van korte duur want het was weer Bant die op een 2-3 voorsprong kwam en
dat in de 31e minuut.
SVM kreeg voor rust nog wel wat kansjes maar de rust werd ingegaan met een 2-3 tussenstand.

Doordat kort voor rust Jorn Strijk geblesseerd raakte door een onbesuisde overtreding van een Bant
speler en hierdoor verkeerd op zijn schouder terecht kwam werd hij in de tweede helft vervangen
door Erwin Vrolijk.
In de rust maakte trainer Koos van der Galiën eenieder duidelijk dat er uiteraard nog niets verloren
was en men meer passie en inzet moest tonen.
In de tweede helft kreeg SVM de beter kansen maar in de 59e minuut kon Sander Heerink door goed
uitkomen een grotere achterstand voorkomen.
De eerste echt grote kans was voor Erwin Vrolijk die uit een voorzet van rechts de bal op zijn hoofd
nam maar helaas verdween diens inzet net aan de verkeerde kant van de paal.
Verbazing alom bij de staf op de bank omdat “koppen” nou eenmaal niet Erwins grootste kracht is.
In de 68e minuut werd Nick v/d Velde vervangen door A-junior Chris Berndsen en in de 74e minuut
ging Adnan Begovic eruit voor Bart van Diepen.
In de 85e minuut kreeg invaller Bart van Diepen de tweede grote kans voor SVM maar ook zijn inzet
vond het doel niet.
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Kort daarna kreeg Chris Berndsen op aangeven van Erwin Vrolijk ook zijn grote kans maar ook hij kon
de gelijkmaker er niet inschieten.
Inmiddels waren de irritaties op het veld en er omheen al aardig opgelopen door het “vlaggedrag”
van de assistent-scheidsrechter van Bant, die bij minimaal vier aanvallen van SVM het nodig vond zijn
vlag in de lucht te steken wegens, in dit geval, onterecht buitenspel op links en helaas ook nog eens
door de “matig” leidende scheidsrechter werd gehonoreerd.
Daar bijkomend de onnodige intimidaties op het veld van Bantspelers richting de leidsman waardoor
deze totaal geen grip meer had op de wedstrijd.

Conclusie:
Uiteraard moeten wij naar onszelf kijken en geven we de drie doelpunten compleet cadeau aan Bant.
Maar de rol van de reeds genoemde assistent-scheidsrechter van Bant is discutabel te noemen en
dan druk ik mij nog licht uit.
Zaterdag a.s. richting Heerenveen tegen de plaatselijke Heerenveense Boys en wel let op om 15.00
uur.
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Basisopstelling SVM:
1 Sander Heerink, 3 Mark Verwer, 4 Richard Bijsterveld, 7 Arjan Wolters, 8 Richard de Boer, 9 Boaz
Mooiweer, 10 Jorn Strijk (46e min. Erwin Vrolijk), 11 Martin Peters, 15 Bouwe van Regenmortel, 16
Nick v/d Velde (68e min. Chris Berndsen), 17 Adnan Begovic (74e min. Bart van Diepen)

Reservebank:
2. Bart van Diepen – 12. Erwin Vrolijk – 14. Chris Berndsen
Doelpunten:
12e minuut: 0-1 Henk Jan Hoekstra (Bant)
14e minuut: 0-2 Henk Jan Hoekstra (Bant)
16e minuut: 1-2 Richard de Boer
27e minuut: 2-2 Jorn Strijk
31e minuut: 2-3 johan Kramer (Bant)

Scheidsrechter:
M. Tramper uit Steenwijk.

