
Veghel  Blauw Geel Bekkerveld.

Scheidsrechter Nijsse geeft de wedstrijd vrij en Bekkerveld verricht de aftrap. Binnen een minuut mogen ze voor de
tweede keer aftrappen. Blauw Geel verovert de bal en Emiel vd Sanden wordt op links aangespeeld. Hij gaat richting
doelman en schuift de bal beheerst voorbij de uitlopende doelman in het doel: 0-1. Maar Bekkerveld is geenszins
aangeslagen en in de 7e minuut moet Jurgen Pinckers redding brengen op een inzet. Hij kan de bal maar net uit de
benedenhoek tot corner tikken anders was het al weer gelijk geweest. In de 10e minuut wordt de bal iets te hard diep
gespeeld op Emiel en hij komt ongelukkig in botsing met de uitlopende doelman. Twee minuten later verzuimd die
zelfde Emiel Blauw Geel op een comfortabelere voorsprong te zetten. Uit een mooie aanval over rechts waarbij
Geoffrey Prommayon deze aanval opzet en de bal bezorgt bij Mounir Biyadat. Mounir een voorzet afgeeft op maat
naar Emiel die voor en boven zijn man komt maar zijn kopbal naast het doel ziet verdwijnen. Bekkerveld voetbalt
prima mee zonder dat het een muur optrekt rond eigen doelgebied en loert op de counter. Nadat in de 25e minuut een
vrije trap van Blauw Geel voorlangs het Bekkerveld doel zeilt, waarbij Jeroen Minneboo net iets te kort komt, komt
in het restant van de eerste helft het grootste gevaar van de gasten. In de 33e minuut soleert een Bekkerveld speler
wel erg gemakkelijk door de Blauw Geel defensie. Hij weet dan ook in vrije positie voor Jurgen Pinckers op te
duiken maar ziet zijn inzet gepakt. Jurgen stond goed opgesteld en de inzet was te slap en recht op de Blauw Geel
doelman. Twee minuten later is het wederom Bekkerveld dat gevaarlijk is maar de inzet ditmaal naast het doel ziet
verdwijnen. Vlak voor rust creëert Blauw Geel nog twee mogelijkheden maar bij de eerste heeft Mourad Mamaar
zich wel goed vrijgespeeld maar is er niemand meegelopen in het centrum om zijn voorzet in te schieten en dus gaat
de bal voorlangs. De tweede mogelijkheid is een goede steekpass op de niet buitenspel lopende Joost Janssen, die
ondanks het vlagsignaal van de grensrechter terecht door mag van Dhr Nijsse, die zijn voorzet door Emiel vd Sanden
gemist ziet worden en die door Donny v Herpen niet gehaald kan worden en dus ook weer voor het doel langs gaat.

Na de rust probeert Blauw Geel wel om Bekkerveld meteen vast te zetten maar het heeft daar moeite mee. In de 52e
minuut valt Mourad Mamaar binnen de beruchte lijnen maar het levert hem geen penalty op. In de 55e minuut kruipt
Bekkerveld door het bekende oog van de naald als na een mooie aanval Dave Eveleens de bal via de kruising over de
achterlijn ziet gaan. Als in de 60e minuut Blauw Geel dan ook niet scoort, Mike Eveleens was na een prima
combinatie op links door en kon de zestien binnen maar zag zijn voorzet door Emiel op een verdediger geschoten,
valt de treffer aan de ander kant. In de 62e minuut is het Roy Wetzels die namens Bekkerveld de 1-1 laat aantekenen.
In twee instanties gaat de bal voorbij Jurgen Pinckers omdat de Blauw Gelers Gerke vd Akker en Joost Janssen niet
adequaat genoeg optraden. In deze zeer sportieve wedstrijd valt dan in de 63e minuut de enigste gele kaart van de
wedstrijd en deze is voor een speler van Bekkerveld: Yago Hamwijk. Hij ging door na een fluitsignaal op Mike
Eveleens. Bekkerveld ging na de gelijkmaker nog beter spelen en rook blijkbaar kansen op minimaal een punt. In de
71e minuut gaat een bal gevaarlijk voor langs bij Jurgen Pinckers maar ook Blauw Geel wil meer dan een punt en in
de 74e minuut is er een mooie combinatie in het hart van de Bekkerveld defensie tussen Mourad Mamaar en Donny
v Herpen waarbij Donny de bal goed aflegt maar Mourad de bal hoog over het doel schiet. Maarten v Vugt grijpt in.
In de 78e minuut voert hij een dubbele wissel uit. Hij haalt Geoffrey Prommayon en Emiel vd Sanden van het veld
en in hun plaats komen Richard vd Kerkhof, hij gaat vervolgens op het middenveld spelen en Dave schuift een linie
naar achteren, en Alexander Mols. Met Alexander komt er meteen dreiging voor Bekkerveld. In de 81e minuut ziet
Mourad Mamaar zijn inzet van afstand over het doel verdwijnen maar in de 84e minuut slaat Blauw Geel toch nog
toe. De bal komt op de rechterflank bij Mounir Biyadat die door Richard vd Kerkhof wordt aangespeeld. Deze loopt
de diepte in en krijgt de bal van Mounir terug. De voorzet die Ricahrd vervolgens afgeeft is op maat en Donny v
Herpen kopt tegendraads de bal in de verre hoek binnen: 2-1. De teleurstelling bij Bekkerveld is groot en enigszins
begrijpelijk. In de 87e minuut krijgt Donny een publiekswissel en zijn vervanger is Jorg vd Berg. Vlak voor het
officiële einde van de speeltijd is Alexander nog gevaarlijk met een afstandspoging en ook Bekkerveld komt nog in
de buurt bij Jurgen Pinckers maar ook niet meer dan dat. Blauw Geel haalt een zwaarbevochten en moeizame
thuisoverwinning. Paasmaandag wordt de race naar promotie dus hervat met een thuisduel tegen LHC maar let op:
LHC is in een degradatie strijd verwikkeld en een kat in het nauw ..

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:

Doel: Jurgen Pinckers,
Achterhoede: Mike Eveleens, Jeroen Minneboo, Gerke vd Akker, Geoffrey Prommayon (78e min. Richard vd
Kerkhof)
Middenveld: Mourad Mamaar, Joost Janssen, Mounir Biyadat, Dave Eveleens,
Voorhoede: Emiel vd Sanden (78e min. Alexander Mols), Donny v Herpen (87e min. Jorg vd Berg)


