
VEGHEL  De bekende rapen waren gaar toen Jeroen Minneboo Blauw Geel zaterdagavond in de blessuretijd naar
de beslissende 3-2 kopte. Tegenstander JVC Cuijk voelde zich in het bekerduel namelijk bestolen omdat de treffer
viel uit een corner die eigenlijk nooit was gegeven.

Meteen na de goal floot Scheidsrechter Verbakel af waarna hij werd belaagd door woedende Cuijkenaren. Wat was
er gebeurd? Blauw Geel kreeg van de grensrechter een ingooi bij de cornervlag toegekend maar invaller Richard
van de Kerkhof was zo gehaaid om de bal neer te leggen voor een corner. Omdat er niets van gezegd werd nam
Mounir Biyadat vervolgens de hoekschop waarna Jeroen Minneboo volledig ongedekt de 3-2 op steenharde wijze
binnenkopte. Scheidsrechter Verbakel, voor het overige toch behoorlijk fluitend, gaf overigens na afloop aan wel
degelijk een corner te hebben aangegeven.

Omdat het slechts een bekerduel was, toch veel minder qua importantie dan de competitie, hadden beide coaches
besloten om diverse mutaties in de opstelling door te voeren. Hierdoor kon het gebeuren dat bij JVC rasspits
Wesley Meeuwsen stond geposteerd als aanvallende middenvelder. Dit experiment mislukte jammerlijk maar het
gaat te ver om te stellen dat de zeer zwakke eerste helft van de gasten alleen daar aan valt te wijten. Er zat heel erg
weinig lijn in het spel van JVC dat te pas en te onpas met lange ballen strooide maar helemaal niet aan voetballen
toekwam. Ook Blauw Geel liet weinig zien maar had met Mounir Biyadat wel een speler die zich enigszins aan de
malaise wist te onttrekken. De stilist liet weer eens zien wat voor technisch geweldige speler het is. Het ziet er
allemaal zo makkelijk uit bij deze jongen, een lust voor het oog. Het moet gezegd dat Sjack van Rijsbergen,
spelend op koddige gele schoentjes, van achteruit ook met fraaie lange ballen strooide. Zijn traptechniek is mooi
om te zien.

Maar het was toch Mounir Biyadat die het verschil maakten. Hij was het ook die met fraai voorbereidend werk de
attente Emiel van der Sande in staat stelde om vallend de 1-0 binnen te koppen. De middenvelder was naar links
uitgeweken, stuurde met een schijntrap een tegenstander het bos in, en zette vervolgens afgemeten voor.
Op slag van rust zette Biyadat op het juiste moment druk op een flaterende Cuijkse centrale verdediger waarna
Sten van Vessem wist te profiteren en alleen op keeper Joris van der Cammen afging: 2-0. De kilometervreter
passeerde de keeper wat onorthodox, namelijk in de breedte, maar kon toch nog binnenschuiven.

Willems grijpt in
De wedstrijd leek gelopen maar JVC-coach Willie Willems bracht nu wel Dennis Schouten in de ploeg voor
Meeuwsen. Het effect was werkelijk overdonderend want Blauw Geel werd meteen aan alle kanten overlopen. De
afstemming was niet goed, niemand wist Schouten op te pikken. Al snel werd het 2-1 toen Achmed El Allachi
vanaf rechts op goal wilde schieten maar hiermee Dennis Schouten in stelling bracht die vervolgens van dichtbij
kon scoren.  Een paar minuten later werd het zelfs al gelijk toen El Allachi fabelachtig aan het dribbelen was vanaf
links, inspeelde op spits Ferdy Akankan die aflegde op de inkomende Rob Zegers waarna laatstgenoemde met een
schitterend gedrukt wreefschot vanaf zestien meter voor 2-2 zorgde. Ook liet in deze fase David Ririhena zien een
aanwinst voor JVC te kunnen zijn.

Maarten van Vugt trachtte het middenveld weer in balans te krijgen door Joost Janssen te wisselen en centrale
verdediger Gerke van de Akker in de ploeg te brengen als cipier op het middenveld van Schouten. Opmerkelijk
want reguliere middenvelders als Dave Eveleens en Richard van de Kerkhof zaten ook gewoon op de bank. Het
moet gezegd dat het wel werkte want vanaf de zeventigste minuut had Blauw Geel de controle weer terug. Joost
Janssen was het overigens zichtbaar, en ook hoorbaar, niet echt eens met de wissel.
Overigens speelde JVC wel een behoorlijke tweede helft en was het nu ook echt de betere ploeg. Na weer een
fraaie actie van El Allachi leek Ferdy Akankan een paar minuten voor tijd de 2-3 binnen te kunnen schieten maar
op miraculeuze wijze verdween de bal niet in het doel. Toen iedereen zich reeds had verzoend met een
strafschoppenserie toonde dus invaller Van de Kerkhof zijn gehaaidheid, man of the match Biyadat zijn klasse en
Minneboo de juiste killersmentaliteit.

Een leuk succesje voor Blauw Geel dus maar ook niet meer dan dat. Het duel met Deurne van volgende week is
eigenlijk veel belangrijker. Ook bij JVC zal na het zakken van de eerste emoties gerealiseerd worden dat plaatsing
voor de topklasse meer prioriteit heeft dan het bekertoernooi.

Blauw Geel: Roelofs, Dingel, Van Rijsbergen, Minneboo, M. Eveleens, Janssen (63. Van de Akker), Maamar, Van
Vessem (81. Van de Kerkhof), Biyadat, Van der Sande, Korsten (73. D. Eveleens)

JVC Cuijk: Van der Cammen, Van Mourik, Van Raaij, Paymans, Van Zanten, Ririhena, Zegers, Meeuwsen (46.
Schouten), El Allachi (88. Sijbers), Akankan, Van der Heijden (70. Schoofs)


