
B(F)aaldag voor Blauw Geel  38
Tweede Paasdag, Maandag 5 April, een mooie lentedag en het kon gaan gebeuren: Promotie terug naar de
hoofdklasse. Vereiste: 1 punt behalen tegen het tegen degradatie vechtende LHC uit Eygelshoven.De publieke
belangstelling was navenant en het duel werd iets na half drie door Dhr. Franssen uit Brunssum vrijgegeven waarbij
de gasten de aftrap verrichten.

Blauw Geel leek te begrijpen wat er vandaag op het spel stond en opende zoals het betaamde: aanvallend en snel.
Immers een snelle voorsprong zou rust geven. In de 1e minuut geeft Sten v Vessem een voorzet af op de vrijstaande
Donny v Herpen die bijna alles goed doet. Hij kopt de bal goed naar beneden richting de hoek maar de bal verdwijnt
aan de verkeerde kant van de paal over de achterlijn. In dezelfde minuut nog een prima een-tweetje tussen Mehmet
Dingil en Donny v Herpen waarbij eerstgenoemde de bal via een speler van LHC over de achterlijn ziet gaan en er
slechts een corner rest. In de 4e minuut het eerste gevaar van LHC maar Blauw Geel komt daar ongeschonden uit en
meteen in de tegenaanval geeft Dave Eveleens een goede voorzet af aan Sten v Vessem die zijn inzet ternauwernood
tot corner verwerkt ziet worden door de doelman. Een sprankelend begin wat echter langzaam maar zeker weg ebde.
De wedstrijd ging naar een bedenkelijk niveau. Eerste gevaar viel pas weer te noteren in de 23e minuut toen een
kopbal van Jorg vd Berg over de lat verdween. In de 31e minuut alarm in de Blauw Geel defensie want LHC
combineert over de linkerflank van de gastheren met prima combinaties zo door de defensie. Gelukkig kan doelman
Jurgen Pinckers met zijn voeten redding brengen op de afsluitende inzet. In een overigens sportieve wedstrijd kreeg
Mehmet Dingil in de 38e minuut een gele kaart van scheidsrechter Franssen voor een overtreding aan de zijlijn. Drie
minuten voor de rust een grote kans voor Blauw Geel. Uit een corner valt de bal voor de voeten van de geheel
vrijstaande Jorg vd Berg. Helaas gaat zijn inzet hoog over het doel van LHC. De grootste kans van de wedstrijd moet
dan nog komen en is te zien in de 45e minuut. De gasten hadden de score hier kunnen, eigenlijk moeten, openen
maar Jurgen Pinckers kon op twee inzetten redding brengen voor Blauw Geel. Het rustsignaal klinkt met een 0-0
tussen stand. Overigens genoeg voor Promotie maar de manier waarop was alles behalve koploper waardig. Het
tempo lag te laag, men miste te veel kansen en de linies sloten niet goed genoeg aan.
De tweede helft begon zoals de eerste helft. Blauw Geel zette meteen druk op LHC en leek het tempo nu hoog te
gaan houden. In de 47e minuut resulteerde dat dan ook meteen in een kans. Mounir Biyadat gaf de bal goed mee de
diepte in aan Jorg vd Berg. Jorg haalde de achterlijn en zette voor waar bij de eerste paal Donny v Herpen de bal met
buitenkant voet intikte. Helaas was dat te zacht en kon de doelman redding brengen. In de 57e minuut grijpt Maarten
v Vugt in. Hij haalt verdediger Geoffrey Prommayon van het veld en brengt met Emiel vd Sanden een spits in, Sten v
Vessem een linie zakkend. In de 61e minuut wordt op zo n twintig meter voor het doel van LHC Donny v Herpen
gevloerd en krijgt Blauw Geel een vrije trap. Mounir Biyadat kan dit als geen ander en zijn bal gaat dan ook prima
over de muur maar kan door de doelman naar de zijkant worden gebokst. In dezelfde minuut wordt Sten v Vessem
nog vervangen door nog een aanvaller: Alexander Mols. Een kwartier voor tijd haalt maarten ook Donny van het
veld en in zijn plaats komt Geert Korsten. In de 83e minuut de tweede grote kans van LHC. Een uithaal wordt via de
handen van doelman Jurgen Pinckers voor het doel langs geleid om vervolgens door Jorg vd Berg verder te worden
verwerkt. Helaas tot een corner, een corner met gevolgen. Uit deze corner komt de bal hoog voor het doel waar
Jurgen Pinckers uitkomt, onder de bal doorgaat en de boomlange spits van LHC, Stef Odekerken, snoeihard de bal
tegen het net kan koppen: 0-1. Daar gaat het ene punt dat genoeg is voor promotie
Blauw Geel probeert in de resterende tijd nog aan te zetten, voert de druk nog op, maar moet daarbij vooral letten op
de counter van LHC. De compact spelende ploeg uit Eygelshoven blijft op de been. In de blessure tijd is er nog geel
voor Dave Eveleens voor een overtreding langs de zijlijn bij zo n counter van LHC en ook LHC krijgt nog geel
gepresenteerd, Marc v Munster, voor een overtreding bij de achterlijn op Mehmet Dingil. Maar LHC behaald een
voor vriend en vijand verrassende overwinning op de koploper: 0-1.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:
Doel: Jurgen Pinckers,
Achterhoede: Jorg vd Berg, Jeroen Minneboo, Gerke vd Akker, Geoffrey Prommayon (57e min. Emiel vd Sanden)

Middenveld: Mounir Biyadat, Richard vd Kerkhof, Mehmet Dingil, Dave Eveleens,

Voorhoede: Donny v Herpen (75e min. Geert Korsten), Sten v Vessem (67e min. Alexander Mols)

Kaarten: Geel: 38e min. Mehmet Dingil, 90e min. Dave Eveleens

90e min. Marc v Munster (LHC)


