
Blauw Geel toont herstel tegen OJC
VEGHEL Blauw Geel won dinsdagavond het laatste oefenduel voor het begin van de
bekercompetitie komende zaterdag. Het werd een dikverdiende 3-1 overwinning door
treffers van twee maal Donny van Herpen en Mounir Biyadat. Domper was de beenbreuk
van Kadier Budaklir in de 44e minuut. De aanvaller van Blauw Geel werd per ambulance
afgevoerd naar het Bernhoven ziekenhuis in Veghel.

Vervroegde douche
De cast  die Maarten van Vugt uit zijn kladblok te voorschijn haalde, verschilde behoorlijk
met die van afgelopen zaterdag tegen Nuenen. Gerke van den Akker, Jeroen Minneboo en
Joost Janssen stonden in basis, Richard van de Kerkhof, Sjack van Rijsbergen en Geoffrey
Prommayon bleven aanvankelijk op de bank. Blauw Geel was in Veghel de ploeg met de
meeste initiatieven. Met name Van Herpen en Biyadat kregen kansen. OJC-speler Pieter
Schrassert Bert had alle geluk van de wereld aan zijn zijde dat zijn aanslag op Sten van Vessem
goed afliep voor de Blauwgeler. OJC-trainer Gerrit Willems deed het enige wat verstandig
was: hij haalde Schrasser Bert naar de kant voor een verkoelende douche.

Rekening
Blauw Geel kwam in de 32e minuut op voorsprong. Biyadat wurmde zich handig uit een
scrimmage en schoot binnen. OJC stelde hier weinig tegenover. Na het wegvallen van
Meeuwsen en het niet spelen van de blessuregevoelige Günther van Meurs zit Willems dun in
zijn aanvallers. De Rosmalenaren zullen het moeten hebben van de bevliegingen van Jesse
Krnecevic. Nieuwkomer en aanvaller Richard van de Heijden is nog niet zo ver. De Veghelaar
traint als een bezetene, maar krijgt met tijden de rekening gepresenteerd van twee jaar stil
liggen. Van de Heijden: Het gaat toch wel goed met me. Natuurlijk heb ik twee jaar niets
gedaan en dat merk je dan. Maar het komt goed ik denk zelfs al in het weekend wat te kunnen
spelen. Ik had graag hier gespeeld in Veghel tegen mijn oude club Blauw Geel, maar ik moet
dingen niet gaan forceren.

Gitzwart perspectief
Het gitzwarte perspectief van de wedstrijd kwam in de 44e minuut. Na een ongelukkige
botsing tussen doelman Koen Duyx en Blauw Geel aanvaller Kadier Budaklir sloeg de wereld
voor laatste op zwart. Voor de goede orde Duyx was te laat met uitkomen,maar treft verder
geen enkel verwijt. De strafschop die volgde werd na het oponthoud alsnog genomen. Donny
van Herpen was in dit geval de maker van 2-0.

Initiatieven
Ondanks de tsunamie aan wissels bij beide teams, bleef de wedstrijd aantrekkelijk. Blauw Geel
combineerde beter en blonk vooral uit door elkaar in de korte combinatie perfect te vinden. De
3-0 was een hele fraaie. Geert Korsten millimeterde de bal op het hoofd van Donny van Herpen
die zijn tweede binnen mocht koppen. Van Herpen lijkt, nu Budaklier wegvalt, naar
verwachting samen met Emiel van der Sanden het aanvalsduo te gaan vormen bij de
Veghelaren. Geert Korsten zit hier dicht tegenaan. Toonde behalve werklust behoorlijk wat
initiatieven tegen OJC. Van der Sanden keerde dinsdag weer terug en om die reden zit Van
Vugt weer wat ruimer in zijn jasje wat aanvallers betreft en kan de echte voorbereiding
beginnen. Zaterdag gaat de beker van acquit. Voor Blauw Geel betekent dat een uitwedstrijd
naar Best Vooruit. De wedstrijden tegen Schijndel en UDI worden in Veghel gespeeld. OJC
overigens kwam in de slotfase wedstrijd via Jesse Krncevic nog op 3-1. De schoonzoon van
Aad de Mos mocht vanaf elf meter Martin Roelofs verschalken


