
Blauw Geel ontevreden met 0-0 in Best
BEST  Best Vooruit contra Blauw Geel kon het handjevol publiek op Sportpark De
Leemkuilen amper boeien. Het koesterende zonnetje en wellicht de hondendemo in de
rust moesten de avond wat opkrikken. De 22 acteurs, op het maagdelijke gras, konden
dat in ieder geval niet.

Arrest
Zaterdagavond viel op heel veel velden het arrest over de duizenden overschrijvingen die de
KNVB weer te verwerken kreeg. Wie speelde in een van de vele bekerwedstrijden was
definitief het haasje  en officieel lid van zijn nieuwe club. Blauw Geel trad in Best aan zonder
de geschorsten Geoffrey Prommayon, Jorg van den Berg en Sjack van Rijsbergen. Maar ook
Mounir Biyadat bleef op de bank. De intrede van de Islamitische Ramadan deed Van Vugt
besluiten hem maar een helft te laten spelen. Later in werd Mamaar voor zijn geloofsgenoot
biyadat ingewisseld.

Blauw Geel was in Best het elftal dat het meeste balbezit had de eerste 45 minuten. Dat het
team van Maarten van Vugt zich geen enkele kans wist te creëren geeft dan weer te denken. De
ijzeren defensie van Best Vooruit sloten elke aanvoer naar de Veghelse spitsen af. De beste
kans voor rust vond niet plaats in de zestien van Best Vooruit. De plaats van handeling was in
dit geval het keepersgebied van Blauwgeel-doelman Jurgen Pinckers . Terwijl alles wat uit
Veghel kwam de adem inhield, kwam Bertrams vrij voor Pinckers niet tot scoren.

Structuur
De eerste wissel die Van Vugt plaatste kwam in de 61e minuut. Mamaar werd afgelost door
Biyadat die kort hierop in een opstootje belandde. Tom van Loo had hier alle geluk van de
wereld dat zijn slaande beweging richting Biyadat slechts met geel werd afgedaan. Biyadat zelf
kreeg eveneens geel omdat hij terugreageerde. Blauw Geel werd wel sterker, maar om te
scoren zal er bij balbezit toch iets van opbouw of structuur zichtbaar moeten zijn. Deze
ingrediënten ontbraken schromelijk in Best. De spitsen Van Herpen en Geert Korsten deden
hun stinkende best, maar kregen te weinig bruikbaars om leuke dingen te doen. Later haalde
Van Vugt Korsten naar de kant en mocht Emiel van der Sanden zijn eerste seizoensminuten
maken. Maar ook Van der Sanden miste nog duidelijk speelritme.

Thuisclub Best Vooruit rook bij deze Veghelse besluiteloosheid zowaar nog mogelijkheden.
Dapper hees de club van het duo Pieter Tuns/Klaas Wels nog de stormbal, maar scoren deden
de rood/zwarten eveneens niet. Blauw Geel heeft nog twee wedstrijd waar het kan bewijzen
klaar te zijn voor de competitieouverture tegen Vinkenslag.

Blauw Geel: Pinckers, Mike Eveleens, Menneboo, Van de Akker (Dingil), Dave Eveleens,
Janssen, Van de Kerkhof, Mamaar(61e Biyadat), Van Vessem, Van Herpen, Korsten (73e Van
der Sanden).

Best Vooruit (beginopstelling) Kollenburg, Spijkerboer, Kerkhof, Kooiker, Van
Osch,Schellekens, Bertrems, Kastelijn, Fleuren, Engels.


