
Zondag 11 oktober was Bekkerveld gastheer voor Blauw Geel.  Op sportpark Imstenrade, de thuishaven van
derdeklasser RKHBS, waren eigenlijk dus beide te gast. De nieuwe accommodatie met twee kunstgrasvelden en
verlichting was het decor omdat Thuisclub Bekkerveld op het eigen sportpark Aarveld nieuwe kunstgrasvelden
krijgt. Blauw Geel miste vandaag Sjack v Rijsbergen, geschorst vanwege zijn vierde gele kaart vorige week, Jorg
vd Berg zat zijn tweede van vier wedstrijden schorsing uit vanwege zijn rode kaart bij TOP.

Blauw Geel begon met de wind en regen in de rug. Het ontsnapte in de 7e minuut al direct aan een achterstand. Een
voorzet van rechts werd bij de tweede paal gelukkig over het doel gewerkt. Blauw Geel greep direct het initiatief,
om het vervolgens niet meer af te geven, maar kon niet meteen gevaarlijk worden. Het veldoverwicht kwam pas in
de 19e minuut tot uiting. In de Bekkerveld defensie werd geschutterd want een speler miste een bal totaal. Blauw
Geel kon de bal oppikken en de daarop volgende voorzet werd door Donny v Herpen hard en hoog in het doel
gewerkt: 0-1. Bekkerveld stelde daar bar weinig tegen over en moest toezien hoe Blauw Geel de toon zette. Pas in
de 42e minuut kon Blauw Geel verder afstand nemen. Na een corner kon Mounir Biyadat de afvallende bal
oppikken en zijn schot dat via een verdediger van Bekkerveld van richting veranderde verdween in de bovenhoek:
0-2.   De wind was de eerste helft aangewakkerd en de regenval dusdanig hevig dat van noodweer gesproken kon
worden. De lichten moesten zelfs worden ontstoken want inmiddels leek ook de duisternis in te treden. Op een
traditioneel veld had het veld allang geheel of op meerdere plaatsen onder water gestaan.Gelukkig werd het toch
nog droog want vrijwel meteen na het rustsignaal hield het op met regenen om het verdere verloop van het duel
ook droog te blijven. Rust 0-2.

Wie had verwacht na rust een fellere gastheer te zien had het mis. Blauw Geel kon doorgaan met waar het voor rust
was opgehouden: het spel dicteren. In de 63e minuut was Blauw Geel dicht bij een treffer. Emiel vd Sanden zag
zijn inzet gestopt en gelost door de doelman maar Mounir kreeg de bal ongelukkig achter zich zodat hij niet kon
intikken in een leeg doel. In de 70e minuut heeft Mounir pech. Hij krijgt de bal in zijn voeten die doorschiet op het
natte veld, voorbij een Bekkerveld verdediger. Hij passeert met buitenkant voet de doelman maar de bal ketst via
de paal terug het veld in. In de 76e minuut wordt de licht aangeslagen Donny v Herpen vervangen door Geert
Korsten. Zes minuten later is het duel definitief gespeeld. Een vrije trap van Mourad gaat via de grabbelende
doelman op de lat en komt hoog terug het veld in. Joost Janssen en Mounir Biyadat springen mee met de doelman
zonder deze te hinderen en Mounir is dan degene die de bal over de doellijn kan tikken: 0-3. Even later, 83e
minuut, vervangt Maarten v Vugt Geoffrey Prommayon voor Mehmet Dingil en in de 86e minuut wordt Mounir
Biyadat vervangen door Guus Peters die daarmee zijn debuut heeft in het eerste. Even daarvoor laat Mounir nog
een kans liggen want zijn inzet gaat recht op het lichaam van de doelman. Toch komt er nog een 0-4 overwinning.
Het is de 90e minuut als een prima voorzet van Richard vd Kerkhof dwars over het veld Emiel vd Sanden bereikt.
Deze is meteen los van zijn tegenstander en lobt de bal perfect over de uitlopende Bekkerveld doelman: 0-4. Een
mooier slotakkoord is er volgens scheidsrechter Dhr Cremers ook niet en hij fluit meteen na de aftrap van
Bekkerveld af.

Blauw Geel wint onder barre weersomstandigheden, zeker voor de rust, dik verdient en geenszins geflatteerd van
Bekkerveld. De gastheren hadden slechts 1 kans en waren verder ongevaarlijk. De enkele poging van afstand
mocht niet eens doorgaan als kans. Gerke vd Akker verving de geschorste Sjack, speelde een prima wedstrijd en
kwam als man van de wedstrijd uit de bus. Scheidsrechter Cremers had geen enkele moeite met deze sportieve pot
voetbal en leidde het duel bekwaam. Wederom drie punten op het conto erbij.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:

Doel: Jurgen Pinckers,

Achterhoede: Sten v Vessem, Jeroen Minneboo, Gerke vd Akker, Geoffrey Prommayon (83e min. Mehmet
Dingil),

Middenveld: Mourad Maamar, Joost Janssen, Mounir Biyadat (86e min.Guus Peters), Richard vd Kerkhof,

Voorhoede: Emiel vd Sanden, Donny v Herpen (76e min. Geert Korsten)


