
Blauw Geel handhaaft koppositie
Blauw Geel weet uit ervaring dat het geen gemakkelijke klus zal worden om de gasten op de knieën te krijgen.
Overwinningen, als die er al waren, werden behaald met het kleinst mogelijke verschil tegen deze stugge opponent.
Blauw Geel start nog wel goed en zoekt dan ook meteen de aanval maar wordt ook meteen geconfronteerd met een
fel op de bal jagende tegenstander. Eerste dreiging is er van Blauw Geel. In de vijfde minuut door Emiel vd Sanden
maar hij kan de bal niet goed genoeg raken en drie minuten later is een kopbal van Donny v Herpen na een voorzet
van Mourad Mamaar net te hoog. Eerste dreiging van de gasten in de 11de minuut maar ook deze kopbal treft geen
doel en gaat slechts langs. In de 14e minuut neemt Blauw Geel een vrije trap snel. De bal gaat in de diepte naar
Emiel en hij is sneller bij de bal dan de uitlopende doelman van GSV. Emiel komt met hem in botsing en valt maar
zijn inzet kan door Donny niet doeltreffend worden verlengd en levert uiteindelijk niet meer dan een corner op. Zes
minuten later is de ijverige Emiel weer gevaarlijk als hij besluit vanaf de rechterkant om uit te halen en het ziedende
schot slechts net over de lat gaat. In de 29e minuut is eerst Blauw Geel gevaarlijk maar het laatste tikje van Mourad
op Emiel is iets te hard waardoor de doelman kan oppikken en meteen een tegenaanval kan lanceren. De snelle spits,
Najad Shariff, verrast daarbij ook nog eens Jeroen Minneboo waardoor hij alleen voor Jurgen Pinckers kan opduiken.
De inzet komt terecht op de benen van de doelman die daarmee een achterstand voorkomt. Een minuut later weer een
mogelijkheid voor Blauw Geel. Uit een vrije trap schiet Jeroen hard in de muur en de rebound van Sten v Vessem is
net iets te hoog, hij gaat wel over de te ver voor zijn doelstaande keeper van GSV, maar ook over de lat. Vijf minuten
later brengt de kruising uitkomst voor de gasten. Wederom is Blauw Geel gevaarlijk uit een vrije trap. Mourad
Mamaar brengt de bal voor vanaf rechts en bij de tweede paal komt Sjack v Rijsbergen hard tegen de paal een lat.
Ook een vrije trap in de 38e minuut is gevaarlijk maar de kopbal van Donny v Herpen gaat gevaarlijk langs de paal
maar wel langs de verkeerde kant. In de 40e minuut krijgt GSV de tweede grote kans van de wedstrijd. Ze nemen
snel een vrije trap en Blauw Geel staat slecht opgesteld. Najad Sharif krijgt de bal niet goed mee en Jeroen en Jurgen
zijn de bal even kwijt maar Jurgen kan gelukkig snel daarna de bal oppakken en zo erger voorkomen. Nog voor de
rust moet Maarten v Vugt wisselen. De aangeslagen Donny v Herpen verlaat het veld voor A-junior Alexander Mols.
De rust stand veranderd er niet door het blijft 0-0. Blauw Geel zal een hoger tempo moeten gaan hanteren na de rust.
De GSV defensie wankelde te weinig ondanks, of mede, omdat men vaak met 21 spelers op de helft van GSV was.

Blauw Geel trapt af voor de tweede helft. Het gaat verder waar het ophield: aanvallen richting GSV doel. In de 51e
minuut heeft men succes. Sten komt vlak voor het zestienmetergebied in balbezit en besluit na wat gedraai niet om
op doel te schieten. Hij geeft af aan Joost Janssen en hij besluit het er op te wagen. Zijn niet eens zo harde schot
verrast de doelman die op het verkeerde been staat en de bal rolt over de doellijn: 1-0. GSV moet nu wat komen wil
het kans maken om met een punt of meer naar huis te gaan en daardoor krijgt Blauw Geel automatisch meer ruimte.
In de 64e minuut maakt het daar optimaal gebruik van. Een mooie pass van Mourad vanaf de rechterflank komt op
maat bij de inkomende Emiel die meteen uithaalt binnen het strafschopgebied en de doelman kansloos laat: 2-0. Een
minuut later had het al drie tegen nul kunnen zijn maar het schot van Geert Korsten kan nog net geblokt worden
waardoor het slechts een corner oplevert. In de 67e minuut haalt Alexander Mols hard uit en de lange doelman van
GSV moet zich tot het uiterste strekken om zijn doel schoon te houden. Hij slaagt daarin maar geeft een corner weg.

Even daarna wisselt Maarten twee spelers. In de 75e minuut wordt Geoffrey Prommayon vervangen door Mehmet
Dingil en vier minuten later wordt Geeert Korsten vervangen door Jorg vd Berg. In de 84e minuut heeft de hard
werkende Alexander weer pech. Hij krijgt de bal na het harde werken met een gelukje mee maar ziet zijn inzet langs
het doel verdwijnen. Toch krijgt zijn debuut nog de beloning die het verdient. In de 88e minuut komt een voorzet van
rechts van Mourad bij de tweede paal waar Alexander goed vrij liep. Hij schiet vervolgens de bal hard en hoog in het
doel: 3-0. Scheidsrechter Kok ziet even daarna geen reden om veel tijd bij te trekken en fluit, zonder dat hij een kaart
uitdeelde, voor het einde van het duel.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:

Doel: Jurgen Pinckers,

Achterhoede: Geoffrey Prommayon (75e min. Mehmet Dingil), Jeroen Minneboo, Sjack v Rijsbergen, Mike
Eveleens,

Middenveld: Geert Korsten (79e min. Jorg vd Berg), Joost Janssen, Mourad Maamar, Sten v Vessem

Voorhoede: Emiel vd Sanden, Donny v Herpen (42e min. Alexander Mols)


