
Blauw Geel zoekt nog naar ritme
VEGHEL  Na de winst op Rhode en het beschamende verlies tegen Gemert was Nuenen
afgelopen zaterdag de derde tegenstander op het eigen nederlaag toernooi. In een
gelijkopgaande strijd bleef het lang 2-2. Echter het waren de bezoekers die in de
slotseconden alsnog de winst naar zich toetrokken.

De klap van Gemert is in het Veghelse kamp ongetwijfeld hard aangekomen. De grootste
nederlaag sinds 1960 (eerdere cijfers zijn niet bekend) maakte behoorlijk wat los. Kunnen we
het nog? Hebben we de juiste mensen aangetrokken? Vragen die menigeen zich ongetwijfeld
zal hebben gesteld. Natuurlijk is het nog veel te vroeg om te oordelen na de derde
oefenwedstrijd. Vast staat wel dat het probleem zich voorlopig in het middenrif schuil houdt.
Te veel voetbal en te weinig gangster zei ooit oud-speler en trainer Cees van den Boogaard.
Vooral het gemis van werkpaard Joost Janssen laat zich gelden wat de druk op de achterste
linie behoorlijk verhoogd. Een achterste linie waar Jeroen Minneboo node wordt gemist.

Positief
Positief is de komst van Donny van Herpen. Nog een paar vakantiekilootjes te zwaar, maar de
man uit Heesch liet zien dat hij beslist wat in huis heeft en naast Emiel van der Sanden voor
doelpunten kan zorgen. Positief was ook het spel van Richard van de Kerkhof. Nadat hij vorig
seizoen aan het einde wat wegzakte weer zijn oude niveau aan het benaderen is. Hij
onderstreepte dit met een schitterende freekick. Van de Kerkhof kan zowel op links als op
rechts spelen al lopen daar de meningen in Veghel over uiteen.

Arbeid
Blauw Geel nam in de 11e minuut een voorsprong. Mounir Biyadat plaatste de bal, die
terugkwam uit een scrimmage, in de verre hoek: 1-0. Nuenen kwam echter negen minuten later
weer langszij. Jorg van den Berg maakte hands en Verleijsdonk schoot zijn ploeg vanaf de
witte kalkstip langs Blauw Geel. Na rust bleef Mamaar in de kleedkamer achter en werd
vervangen door Sten van Vessem. Van Vessem liet zien dat hij geen moment hoeft te vrezen
voor zijn plek. Amper getraind leverde hij weer heel veel arbeid en deed aanvallend lustig mee.
Na het neerleggen van Budaklier op de rand zestien mocht Van de Kerkhof aanleggen voor een
directe vrije trap. Met veel curve verdween de bal in de uiterste hoek: 2-1. Het pleit voor het
elftal van Paul van der Palen dat het bleef voetballen. Van der Palen heeft daar ook het team
voor. Blauw Geel kreeg hier hoe langer hoe meer moeite mee. De in die fase verdiende
gelijkmaker was er in een flits. Guermo stond aan het einde van een wervelende actie en schoot
beheerst langs Martin Roelofs die Pinckers in de tweede helft verving.

Positieve punten
Blauw Geel snakte in de heersende hitte naar het einde. De drinkpauzes die werden ingelast
konden dit euvel niet verhelpen. Vooral de vele wisselingen maakte de tweede helft van
Veghelse kant wat waziger. De linies sloten niet meer in elkaar en een Nuenens doelpunt werd
hoe langer hoe meer voorspelbaar. Dat-ie pas viel in de 93e was wellicht wat zuur, maar op
basis van die tweede helft volkomen verdiend voor de bezoekers. Van Vugt moet zich maar
vast houden aan de positieve punten die er beslist ook waren. De revanche van de pijnlijke
nederlaag tegen Gemert kwam er niet. Sterker nog wie de wedstrijd tegen Nuenen, vooral in de
tweede helft heeft gezien, kan het debacle tegen Gemert wat makkelijker verklaren. Dinsdag
komt OJC naar Veghel. De laatste oefenwedstrijd voor zaterdag de bekerstrijd begint.

Blauw Geel: Pinckers, M Eveleens, Prommayon,Rijsbergen,Van den Berg, D Eveleens,
Biyadat, Mamaar, Van de Kerkhof, Van Herpen, Budaklir
Vervangers:Van Vessem, Van de Akker, Korsten


