
Een Topper Zondag 13 December in Veghel

Nadat Groene Ster had afgetrapt bleek al snel dat van een aftastend begin geen sprake zou zijn want het duel barste
meteen los. In de 3e minuut kwam een vrije trap van Groen Ster op Blauw Geels linkerflank bij de eerste paal waar
twee Groene Ster spelers akelig vrij waren ingelopen. Gelukkig was de inzet te slap en kon Jurgen Pinckers
gemakkelijk de bal oppakken. Nog geen minuut later gevaar bij het doel van Groene Ster. Na een corner stompt de
doelman de bal slecht weg. Jeroen Minneboo kan meteen de bal richting kruising koppen maar met een uiterste
krachtsinspanning weet de doelman de bal nog tot corner te verwerken. Blauw Geel neemt het heft in handen om
het de gehele eerste helft ook niet meer weg te geven. Echter pas in de 19e minuut is er weer een grote kans te
noteren. Blauw Geel komt door over rechts waar de opgestoomde Geoffrey Prommayon de bal voorzet naar Emiel
vd Sanden. Emiel kan tot een schot komen maar besluit zijn inzet recht in de handen van de doelman. In de 25e
minuut wederom een grote kan voor Blauw Geel. Uit een corner komt de afgeslagen bal bij Dave Eveleens terecht.
Hij besluit een schot op doel maar de bal komt binnen het zestien meter gebied in de voeten van de geheel
vrijstaande Sjack v Rijsbergen terecht. Zijn inzet in vrije, en volgens de scheidsrechter niet in buitenspel, positie
gaat helaas langs de verkeerde kant van de paal. Twee minuten later wederom een dot van een kans. Een prima
voorzet van Dave Eveleens wordt door Emiel vd Sanden prima gecontroleerd en ondanks een hinderende
verdediger komt hij tot een schot. Helaas recht op de doelman. In de 30e minuut een vrij trap voor Blauw Geel
nadat Emiel is gevloerd op zo n 22e meter recht voor het doel. De vrije trap wordt genomen door Joost Janssen en
lijkt in de kruising te verdwijnen maar komt helaas via de lat voor de doellijn terecht en het veld weer in. In de 38e
minuut geel voor Sjack v Rijsbergen na een forse ingreep. In de 44e minuut zoekt Mourad Mamaar de combinatie
met Geert Korsten. Geert krijgt de bal op de rand van het zestien metergebied aangespeeld en twijfelt niet om het
zelf te doen maar helaas schiet hij net langs. De dik verdiende voorsprong lijkt voor de rust niet te gaan vallen.
Gelukkig denkt Emiel vd Sanden er anders over. In de 45e minuut wordt hij in de diepte aangespeeld als hij binnen
de beruchte lijnen een Groene Ster speler aan zijn arm en shirt voelt hangen. Hij gaat door en met een subliem
boogje vanuit een scherpe hoek gaat zijn inzet over de uitlopende doelman: 1-0. De voorsprong is dan dik en dik
verdient en had zelfs veel hoger kunnen zijn.
Na de rust gaat men door al treft men wel een iets feller Groene Ster tegenover zich. Die felheid is echter bij lange
na niet genoeg om Blauw Geel vandaag af te stoppen. In de 54e minuut pikt Joost Janssen de bal op de helft van
Groene Ster op. Hij stuurt een paar spelers het bos in en schiet, ditmaal niet zonder succes, binnen: 2-0. Maarten v
Vugt gaat wisselen. In de 58e minuut verlaat Mike Eveleens het veld voor Mounir Biyadat en in de 64e minuut
wordt Geert Korsten vervangen door Alexander Mols. Blauw Geel bleef duidelijk de toon zetten en op jacht naar
meer doelpunten. In de 75e minuut probeerde Emiel het van afstand en de bal zou onder de lat zin gevallen ware
het niet dat de doelman de bal net over de lat kon tikken. Twee minuten later een kans voor Alexander Mols. De
voorzet van Dave Eveleens, die twee Groene Ster spelers te kijk zette, was goed maar Alexander kon de bal helaas
net niet aan. In de 83e minuut zowaar nog een kans voor Groene Ster maar de inzet was recht in de handen van
Jurgen Pinckers. Hij brengt de bal weer in het spel en ziet vervolgens een voorzet van Dave Eveleens richting
penaltystip waar Emiel vd Sanden omver wordt gelopen. Scheidsrecher Knops twijfelt geen moment en besluit tot
een penalty. Emiel vd Sanden weet daar wel raad mee: 3-0. Na de aftrap van Groene Ster wordt Emiel vervangen
door Donny v Herpen. Groen Ster krijgt zowaar nog een kansje, de derde groter van vandaag omdat Jeroen
Minneboo een schot van richting veranderd waardoor Jurgen op het verkeerde been stond. Beide zagen achter de
bal tot corner over de achterlijn gaan. Zo eindigt deze Topper in een geenszins geflatteerde 3-0 overwinning voor
de koploper.

Als het weer en de toestand van het veld het toelaat dan wordt volgende week het duel tussen Sparta  25 en Blauw
Geel gespeeld op sportpark t Heereind in Beek en Donk alvorens de winterstop in gaat. Het zal ook zeker geen
gemakkelijke wedstrijd worden maar na wat men vandaag heeft laten zien kan men met alle vertouwen dit duel
tegemoet zien.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:

Doel: Jurgen Pinckers,

Achterhoede: Geoffrey Prommayon, Jeroen Minneboo, Sjack v Rijsbergen, Mike Eveleens (58e min. Mounir
Biyadat),

Middenveld: Dave Eveleens (77e min. Richard vd Kerkhof), Joost Janssen, Mourad Maamar, Sten v Vessem

Voorhoede: Emiel vd Sanden (84e min. Donny v Herpen), Geert Korsten (64e min. Alexander Mols)


