
VEGHEL  Donny van Herpen mag zich na vanmiddag middag matchwinner noemen. De
Heeschenaar kopte in de 21e minuut een voorzet van Emiel van der Sanden binnen. In de tweede helft
kreeg Mounir Biyadat rood wegens natrappen op Bart van  Schijndel . In de stromende regen bleven
de Veghelaren keurig overeind. De periode ging naar Groene Ster na de 2-1 winst op Vinkenslag.

Thuishonk
De parkeerplaatsen aan de Dintherse weg puilde uit. Veel toeschouwers raadpleegde waarschijnlijk
vooraf Buienradar, want op de tribune was geen plekje meer voorhanden. En het publiek wreef zich
eens heerlijk in de handen. Achteraf niet nodig gezien de amusementswaarde van de wedstrijd. Over
het geheel genomen viel de topper wat tegen. Maarten van Vugt liet Richard van de Kerkhof uit de
basis. Geoffrey Prommayon kreeg de voorkeur voor de weer herstelde Dave Eveleens. Bij Deurne
centraal in de aanval Jeroen van Moorsel. Van Moorsel is na een lange weg van clubs (Baronie,
Schijndel, Gemert, OJC) weer op zijn thuishonk aangeland.

Donny van Herpen
Blauw Geel had al vroeg zaken kunnen doen. Nagenoeg vanaf de aftrap spurtte Emiel van der Sanden
de zestien van Deurne binnen. Zijn in zet was te mager om Guido Budziak te verschalken. De
wedstrijd was erg vlak met heersende defensies. De eerste echte kans werd dan ook meteen gecashed
door de Veghelaren. Bart Zanders verslikte zich in de bal en Emiel van der Sanden. De voorzet vanaf
de achterlijn werd met tussenkomst van Joost Janssen door Donny van Herpen binnen gekopt:1-0.
Deurne-trainer Eric Clijnk moest al vroeg wisselen. In de 27e minuut kwam Rico Kuijpers geblesseerd
naar de kant en werd vervangen door Jan Kuipers.

Direct rood
Na rust trok regengod Pluvius zijn registers volledig open. De kwalificatie Bar en boos  was hier
volledig op zijn plaats. Deurne bleef opvallend rustig en Blauw Geel leek de topper gemakkelijk te
beslechten. Het keerpunt kwam in de 56e minuut. Bart van Schijndel kogelde op de rand zestien
Mounir Biyadat onderuit. Een overtreding waar direct rood niet had misstaan. Scheidsrechter
Vorstenbosch deed het af met geel. Biyadat echter maakte nadien een trappende beweging richting
Van Schijndel wat hem op een veldverwijzing kwam te staan.

 Merkwaardig genoeg profiteerde de bezoekers maar matig van de overtalsituatie. Het centrale duo
Minneboo/Rijsbergen kwam amper in de problemen. De ingevallen Richard van de Kerkhof kwam
nog oog in oog met Guido Budziak, maar de 2-0 bleef uit.  Pas in de laatste twintig minuten kon Eric
Clijnk zijn team naar voren schreeuwen. Deurne werd sterker, maar wilde tevens niet in het Veghelse
mes lopen. Die angst bleef remmend werken op de aanval van Deurne. Van Moorsel bleef sleuren,
maar verder dan een paar verbale uppercuts kwam hij niet. Blauw Geel leefde nog een tijdje in het
cabaret van de angst, maar sloot de topper uiteindelijk winnend af. Alain van den Besselaar kreeg kort
voor tijd nog zijn tweede geel en mocht voortijdig inrukken. Groene Ster won ook en op basis van een
beter doelsaldo ging de 1e periode naar de ploeg uit Heerlen.

Blauw Geel: Pinckers,Mike Eveleens, Minneboo, Van Rijsbergen,Prommayon, Van Vessem,
Maamar(86e Dave Eveleens), Biyadat (56e rood)Janssen,Van Herpen(72e Van de Kerkhof),Van der
Sanden(88e Korsten).

Deurne (aanvang) Budziak, Van de Heuvel, Verbeek, Van den Besselaar, Zanders, Leijsten, Rico
Kuipers, Van Moorsel, Van Schijndel, Bouma, Tulmans.


