
De eerste Zondag van Oktober was Blauw Geel gastheer van het Hoensbroekse Emma Hoensbroek Combinatie.

Er stond nog geen minuut op het scorebord en er was al dreiging van Blauw Geel. Dave Eveleens kon weg op rechts en zag zijn
schot voorlangs gaan war Mounir Biyadat net e kort kwam om in te tikken en waar Donny v Herpen zijn inzet bij de tweede paal
door de doelman van EHC tot corner verwerkt zag worden. EHC speelde kompact en bleef vooral op eigen helft. Pas in de 14e
minuut kwam men er gevaarlijk uit. Ron Starmans kreeg wel erg veel ruimte, liet vervolgens drie Blauw Gelers de hielen zien
maar zag daarna zijn inzet maar rakelings over de lat verdwijnen. In de 18e minuut kan Donny v Herpen een voorzet uit vrije
positie op doel koppen maar zijn vizier is slecht afgesteld en de bal gaat hoog over. Het spel kent verder weinig hoogte punten en
bevind zich hoofdzakelijk op de helft van EHC. In de 32e minuut krijgt Geoffrey Prommayon geel gepresenteerd van
scheidsrechter v. Kraay. Ondanks dat Geoffrey duidelijk eerst de bal speelde bij een sliding oordeelde de scheidsrechter anders en
zag een overtreding. In de 35e minuut krijgt Bjorn Souren een gele kaart gepresenteerd als hij na een overtreding de bal weg trapt.
Een kaart met, zoals later zal blijken, gevolgen. Slechts acht minuten later krijgt namelijk dezelfde speler wederom geel als hij een
late sliding maakt op Jeroen Minneboo de net een pass wil geven. Scheidsrechter v. Kraay staat er boven op en geeft geel om
vervolgens te constateren dat het dus de tweede is voor deze speler en dus komt ook de rode kaart te voorschijn. EHC werpt een
zo mogelijk nog defensievere speelstijl op. In de 45e minuut eindelijk een snel uitgevoerde aanval van Blauw Geel. De bal gaat
uiteindelijk naar Emiel vd Sanden maar als hij voorzet op de vrijstaande Donny v Herpen die de bal in de netten tikt klinkt ook
meteen een fluitsignaal. De grensrechter had gevlagd voor buitenspel ??!! en scheidrechter v. Kraay nam dat over. Geen doelpunt
dus en beide partijen gingen dus rusten met een 0-0 stand.

In de rust grijpt Maarten v Vugt in. Hij laat Geoffrey achter in de kleedkamer en in zijn plaats komt Richard vd Kerkhof. Het duel
lijkt ok meteen te ontbranden. In een tijdsbestek van twee minuten krijgt Blauw Geel twee mogelijkheden om de score te openen.
Eerst schiet Donny v Herpen snoeihard maar spat de bal op de vuisten van de doelman tot corner. Uit de volgende corner wordt
een inzet van Jeroen Minneboo prima gered door de doelman en rest Blauw Geel wederom slechts een corner. In de 54e minuut is
er over links een mooie demarrage van Mourad Maamar. Zijn voorzet is net iets te scherp voor Donny v Herpen die met het hoofd
de bal slechts kan schampen waardoor hij voorlangs gaat. In de 63e en 64e minuut gevaar van EHC. Eerst countert EHC maar
wordt een inzet door Jurgen Pinckers tot corner verwerkt. Vervolgens krijgt Ron Starmans alle vrijheid om te doen wat hij wil
maar gelukkig verdwijnt zijn inzet rakelings naast het doel. In de 65e minuut maakt een EHC verdediger hands op de rand van het
strafschop gebied als Mourad een steekballetje geeft op Mounir Biyadat. De vrije trap van Richard vd Kerkhof beland op de
vuisten van de doelman. In de 69e minuut wordt Dave Eveleens vervangen door Gerke vd Akker. Twee minuten later gevaar voor
het doel van Jurgen Pinckers maar hij kan zijn doel schoonhouden. In de 72e minuut schreeuwt heel Blauw Geel om een penalty
als het er verdacht veel op lijkt dat Joost Janssen binnen de beruchte lijnen wordt gehaakt. Niets aan de hand oordeelt de leidsman.
In de tegenstoot van EHC maakt Sjack v Rijsbergen een nuttige overtreding op Ron Starmans wat hem wel een gele kaart op
levert. In de 75e minuut wordt Joost Janssen vervangen door Geert Korsten. Blauw Geel moet eigenlijk alles of niets gaan spelen
om geen puntverlies op te lopen. In de 76e minuut wederom een gele kaart voor een Blauw Geler. Ditmaal kan Sten v Vessem
Ron Starmans niet correct afstoppen. Inmiddels staan de 90 minuten op het scorebord en zijn we in blessuretijd. Geert Korsten
loopt nog tegen een gele kaart aan en EHC neemt vanzelfsprekend de tijd. De trainer van EHC vraagt aan scheidrechter v Kraay
hoe lang nog en deze geeft aan nog twee minuten. Iedereen lijkt zich al verzoend te hebben met een 0-0. Maar bij de laatste aanval
van Blauw Geel besluit Mourad Maamar komend van rechts maar eens van afstand te proberen en zijn bal gaat tot ieders
verbazing in de verre hoek binnen: 1-0. Ontsteltenis bij EHC, enorme vreugde bij Blauw Geel. EHC mag de aftrap nog verrichten
maar moet even later het eindsignaal aanhoren wetend dat het zo dicht bij een puntje was.

Blauw Geel wint waar misschien een gelijkspel meer recht had gedaan aan EHC. Maar zo kan voetbal zijn, zonder geluk vaart
niemand wel en men krijgt niet altijd wat men verdiend of meer dan men verdiend. EHC is eigenlijk een goed voetballende ploeg.
Vandaag hield het de ruimtes klein met veel spelers achter de bal, zeer defensief ingesteld. Zeker nadat men met een man minder
kwam te staan gaf het defensief weinig weg en liet het zien ook countervoetbal tot in bijna perfectie te beheersen. Ron Starmans
was een ware plaaggeest voor Blauw Geel en misschien wel de beste man op het veld. Blauw Geel maakte het zichzelf echter ook
wel moeilijk want het speelde in een veel te laag tempo om de defensie te verrassen. Het was absoluut geen beste wedstrijd en
daarbij leek het ook dat enkele spelers niet aan het niveau kwamen van wat men kan, bijvoorbeeld: Mounir was vandaag
onzichtbaar, Emiel lukte niet al te veel en Joost werkte hard maar leed ook nogal eens balverlies. Desalniettemin weet het drie
zwaarbevochten punten op het conto bijgeschreven en over een tijdje maalt niemand er meer om hoe de punten zijn gehaald, ze
zijn binnen.

 Doel: Jurgen Pinckers,
Achterhoede: Sten v Vessem, Jeroen Minneboo, Sjack v Rijsbergen, Geoffrey Prommayon (45e min. Richard vd Kerkhof),

Middenveld: Mourad Maamar, Joost Janssen (75e min. Geert Korsten), Mounir Biyadat, Mourad Maamar, Dave Eveleens ( 69e
min. Gerke vd Akker),

Voorhoede: Emiel vd Sanden, Donny v Herpen


