
Zondag 7 Maart en eindelijk lijkt de winterstop voorbij. Blauw Geel moest het thuis opnemen tegen TOP uit Oss.

Het duel kwam maar moeilijk los en tot aan de 14e minuut viel er eigenlijk niets te beleven. In de 14e minuut was het
dan plots raak. Blauw Geel was in de persoon van Dave Eveleens weg over de rechterflank en hij kon ongehinderd een
voorzet afgeven. Zijn voorzet kwam bij de tweede paal in de voeten van de totaal vrijstaande Emiel vd Sanden die de
bal in de verre hoek binnen schoot: 1-0. Een minuut later dreiging van TOP maar daar bleef het dan ook bij. Het duel
kabbelde op en neer zonder dat beide teams gevaarlijk waren. In de 28e minuut kreeg Sjack v Rijsbergen een gele kaart
voor een overtreding halverwege de eigen helft aan de zijlijn. Naar later zou blijken een met gevolgen. In de 36e
minuut schreeuwt heel TOP om een penalty als uit een vrije trap Mehmet Dingil in een luchtduel zijn tegenstander
omver zou hebben geduwd. Dhr. Teeuwen staat er boven op en laat doorspelen. In de 40e minuut is er nog dreiging van
de gasten maar Jurgen Pinckers en Joost Jannsen blijven de situatie meester.

De tweede helft trapt Blauw Geel af en nog geen minuut later is er een opstootje in het strafschop gebied van TOP. Na
een corner is er een duel tussen een TOP speler en Sjack v Rijsbergen waarbij het lijkt alsof Sjack zijn been veel te
hoog heeft en hij daarmee de TOP speler aan het hoofd raakt. Een ongelukkige actie zonder opzet. Echter Doelman
Dominikus van TOP komt als een razende op Sjack af en kan zijn handen niet thuis houden, gevolg het zoveelste
opstootje. Het lijkt wel een vast onderdeel van duels tussen Blauw Geel en TOP. Scheidsrechter Theeuwen lijkt door de
reacties van TOP te worden beïnvloed want hij besluit alsnog Sjack geel te presenteren, zijn tweede en dus Rood. Ook
doelman Dominikus krijgt, slechts, geel maar dat had ook een andere kleur kunnen zijn. Na een bijna tien minuten
durende blessurebehandeling kan het duel verder en besluit Maarten v Vugt meteen om spits Donny v Herpen te
vervangen door verdediger Gerke vd Akker. In de 55e minuut krijgt Blauw Geel een corner. De afgeslagen bal wordt
op zo n 20 meter voor het doel opgepikt door Mourad Mamaar die niet twijfelt en verwoestend uithaalt. Doelman
Dominikus is volstrekt kansloos en kan in het net vissen 2-0. Een prachtig doelpunt op een heel belangrijk moment.
TOP kan tegen de tien Blauw Gelers eigenlijk geen moment gevaarlijk worden. In de 62e minuut probeert men het van
afstand maar de bal gaat nog behoorlijk ver naast het doel. In de 69e minuut wordt Dave Eveleens vervangen door Sten
v Vessem. In de 72e minuut wordt TOP geholpen. Joost Janssen is in duel op de rand van het zestienmetergebied met
Veghelaar in Top dienst Ertan Metin. Beide houden elkaar vast en de eerste overtreding is op Joost. Ertan is iets
slimmer en bij de overtreding van Joost valt hij neer. Scheidrechter Theeuwen is resoluut en geeft TOP een penalty.
Deze wordt feilloos benut, 2-1, en ineens is het weer spannend. De minuten daarna raakt Blauw Geel onder druk en
lukt het maar niet om de bal fatsoenlijk weg te krijgen waardoor het zichzelf erg moeilijk maakt. In de 74e minuut
brengt Jurgen Pinckers met zijn vuisten redding op een inzet en een minuut later schiet Ertan Metin de bal in vrije
positie hoog over het doel bij Jurgen. In de 80e minuut Brengt Maarten v Vugt youngster Alexander Mols in het veld
ten kosten van Emiel vd Sanden. Een minuut later brengt Alexander al gevaar. Helaas gaat zijn inzet voorlangs tot
corner. De klok van het scorebord staat al even op de 90 minuten, de tijd liep door tijdens de blessurebehandeling, als
Blauw Geel aan alle onzekerheid een einde weet te maken. Mike Eveleens verdedigt over de linkerzijde uit en de bal
komt bij de energieke Alexander die meteen de diepte zoekt richting het doel. Hij is niet zelfzuchtig en passt op de mee
gelopen Mounir Biyadat. De bal is iets te hard en te scherp maar Mounir kan de bal oppikken om vervolgens in de
korte hoek door de benen van de doelman de 3-1 binnen te tikken. De wedstrijd is gelopen en Blauw Geel behaald drie
belangrijke punten in de strijd op promotie en titel.

Het was vandaag zeker geen goede wedstrijd, noch van Blauw Geel en noch van TOP. De uiteenlopende belangen
waren groot en dus de punten kostbaar. Blauw Geel wint de derby in ondertal maar de winst die telt. Maarten v Vugt
had een verrassende beginopstelling maar prima wissels. Gerke viel als vanouds goed in evenals stofzuiger Sten.
Groeibriljantje Alexander liet ook weer zien een hele grote waarde voor Blauw Geel te kunnen worden. De race met
Deurne voor de titel houd aan maar belangrijker de afstand op de nummer vier werd groter en het gat bedraagt nu tien
punten. Promotie lijkt Blauw Geel niet meer te kunnen mislopen. Echter er volgen nog 8 wedstrijden waarvan enkele
tegen zeker niet de minste tegenstanders. Aanstaande zondag is dat al meteen de eerste als men in Hoensbroek moet
aantreden tegen nummer drie op de ranglijst EHC. De ploeg waar we de laatste twee seizoenen telkens wel iets
kostbaars verspeelden doordat er tegen een nederlaag werd aangelopen. Eerst een periode titel en vorig jaar eigenlijk de
kans op het kampioenschap. Tijd om eens te laten zien dat winst weldegelijk mogelijk is in Hoensbroek. Mannen
Proficiat met de winst en Succes tegen EHC.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:

Doel: Jurgen Pinckers,
Achterhoede: Mehmet Dingil, Jeroen Minneboo, Sjack v Rijsbergen, Mike Eveleens
Middenveld: Dave Eveleens (78e min. Sten v Vessem), Joost Janssen, Mourad Maamar, Mounir Biyadat,
Voorhoede: Emiel vd Sanden (81e min. Alexander Mols) , Donny v Herpen (47e min. Gerke vd Akker)


