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EN WEER GEBEURD HET IN DE SLOTMINUTEN!!!!!
Nadat de selectie ’s-morgens eerst op condoleance was geweest om afscheid te nemen van
onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Gerhard Eilander vertrokken wij richting Willemsoord om
daar wederom een “finale” te spelen.
Eenmaal aangekomen op het sportpark van Willemsoord had de leiding van SVM het gevoel
dat er vandaag weleens punten gepakt konden worden vandaag.
De eerste 20 minuten waren dan ook voor SVM echter werden de kansen voor o.a. Jorn
Strijk op een voorzet van rechts van Nick v/d Velde gemist en waren we ook niet attent
genoeg toen de doelman van Willemsoord de bal moest lossen.
Daarna kantelde de wedstrijd en had SVM veel minder grip erop.
De rust werd dan ook in gegaan met de bekende “brilstand”.
De tweede helft begon van onze kant met een goede voorzet van Martin Peters in de 47 e
minuut maar ook nu konden we het niet afmaken en zag Boaz Mooi zijn inzet met het hoofd
voorlangs het doel gaan.
Hierna waren de betere kansen dan ook voor onze tegenstander en moest onze doelman
Sander Heerink laten zien zich in de vorm van zijn leven te bevinden.
In de 68e minuut werd Nick v/d Velde vervangen door Pieter Galema en in de 78 e minuut
kwam Adnan Begovic erin voor Jurjen Wierenga die wat geblesseerd het veld moest
verlaten.
De grootste kans van de wedstrijd was voor David Beimers en wel in de 81 e minuut maar
ook hij wist deze, oog in oog met de doelman, niet te verzilveren.
In de 85 raakte Arjan Wolters geblesseerd tijdens een duel en kwam Jordi v/d Vegte in zijn
plaats.
Ondanks verdere goede reddingen van onze “goalie” kreeg eenieder van SVM toch weer de
deksel op de neus in de slotminuten en werd het alsnog 1-0 in de 87e minuut voor
Willemsoord.
In de 92e minuut kreeg Martin Peters nog een kansje maar ook deze zag de bal over de lat
verdwijnen.
Triest resultaat op een toch al druilerig sportpark en groot was de ontgoocheling in de
kleedkamer.
Zoals in de bestuurskamer werd gememoreerd is het geen twee voor twaalf meer maar twee
over twaalf voor SVM 1.
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Doordat namelijk NOK gelijk speelde staan wij nu namelijk op een plek voor rechtstreekse
degradatie naar de vierde klasse.
Er zijn nog zes wedstrijden te gaan en de eerstvolgende ontmoeting is thuis tegen de
Oeverzwaluwen waarbij wij in het achterhoofd hebben dat de uitwedstrijd ruimschoots met
0-5 werd gewonnen.
Laten we hier de nodige moet uit putten en de drie broodnodige punten kunnen worden
bijgeschreven.
Basisopstelling SVM 1:
1. Sander Heerink, 3. Mark Verwer, 4. Richard Bijsterveld, 5. Jurjen Wierenga (78e min.
Adnan Begovic), 7. Arjan Wolters (85e min. Jordi v/d Vegte), 8. Richard de Boer, 9. Boaz
Mooiweer,
10. Jorn Strijk, 11 Martin Peters,14 David Beimers, 16 Nick v/d Velde (68e min. Pieter
Galema).
Wisselspelers:
6. Pieter Galema, 13. Jordi v/d Vegte, 15. Adnan Begovic
Doelpunten:
87e min. 1-0: Robert Gouma (Willemsoord)
Scheidsrechter: de heer J.H Hadders uit Stadskanaal.

