
Zaterdagavond, 19.30 uur, Blauw Geel - Schaesberg
Na de aftrap wilde Blauw Geel natuurlijk snel het debacle van vorige week weg spelen maar dat liep even anders. In
de 2e minuut is Schaesberg al gevaarlijk met een snelle aanval. Deze levert niets op maar als men een minuut later een
corner krijgt slaat al gauw het noodlot toe voor Blauw Geel. De bal wordt van een afstand op goal gericht en gaat ook
voorbij de kansloze Jurgen Pinckers. Op de doellijn staat dan Joost Janssen en deze stopt de bal in een reflex met zijn
handen. Scheidsrechter v Bronkhorst kan niets anders dan Rood geven aan Joost en de bal op de stip leggen. Dit
buitenkansje is aan Schaesberger Maikel de Jong wel besteed en binnen 4 minuten staat Blauw Geel niet alleen met 0-
1 achter het staat ook nog eens met 10 man op het veld. In de 10e minuut komt Maarten v Vugt met een tactische
wissel. Spits Donny v Herpen wordt vervangen en in zijn plaats komt middenvelder Mourad Maamar. Het eerste
gevaar van Blauw Geel komt in de 13e minuut, vrij snel dus na de wissel. Mounir Biyadat kan in zeer kansrijke positie
vrij uithalen maar aait slechts de bal waardoor de keeper gemakkelijk kan pakken.
In de 15e en 19e minuut ontsnapt Blauw Geel aan een groter achterstand. Eerst mag Schaesberg door op randje
buitenspel en vierminuten later taxeert Jeroen Minneboo een bal verkeert waardoor de Limburgers vrij door kunnen.
Beide keren echter behoed Jurgen Pinckers de gastheren voor een grotere achterstand. Blauw Geel raakt gelukkig niet
van slag. In de 27e minuut Blauw Geel s en Mounir s tweede heel riante kans om te scoren. Een prima opgezette
aanval tussen Sten v Vessem en Mounir waarbij laatste genoemde zijn inzet slechts rakelings voorlangs ziet gaan. Zes
minuten later is het weer Mounir die niet kan scoren. Een vlotte combinatie tussen hem en Emiel vd Sanden wordt
door Mounir goed ingezet maar gaat via de toppen van de vingers van de Schaesberg doelman slechts tot corner
achter. Blauw Geel is dan al even spelbepalend ondanks de numerieke minderheid en geenszins van plan dat af te
geven. In de 33e minuut krijgt men in kansrijke positie een vrije trap maar Geoffrey Prommayon schiet in de muur en
de rebound van Jeroen gaat langs.
Een minuut later is het dan inmiddels meer dan verdient raak voor Blauw Geel. Prima voorbereidend werk van
Mourad zorgt ervoor dat Mounir in balbezit komt en een niet te missen kans creëert. En missen doet hij na de vorige
drie keer nu niet want de bal verdwijnt in de verre hoek achter een kansloze doelman: 1-1. Blauw Geel gaat door tegen
de verbijsterde gasten. Nog voor de rust komt men tegen alle verwachtingen in op voorsprong. De achterhoede van
Schaesberg verliest knullig de bal op de linkerflank. Mounir kan die bal oppikken en met een knappe individuele actie
stuurt hij een laatste verdediger en de doelman het bos in en schuift de bal gemakkelijk binnen: 2-1. Even later is het
rust en had niemand durven denken en hopen in de 4e minuut dat men dan zou leiden. Na de rust denkt iedereen een
verbeten en fel Schaesberg te zullen zien. Niets is in eerste instantie minder waar. In de 52e minuut had Blauw Geel de
score kunnen opvoeren. Mounir legt prima af op de mee gekomen Sten v Vessem die de bal in de loop mee neemt.
Zijn inzet stuit echter op de doelman. Jammer want we hadden graag zijn salto weer eens gezien. Een minuut daarna,
Schaesberg kwam weer eens voor het doel van Jurgen, wordt de Blauw Geel doelman verrast en een kopbal betekent
de 2-2. Blauw Geel is even de weg kwijt. In de 55e en 56e minuut zijn ze dicht bij de 2-3. Eerst wordt een harde vrije
trap door Jurgen gelost maar is hij op tijd op om de rebound te keren. Een minuut later is hij kansloos op een inzet van
afstand maar gaat de bal via de lat achter. Blauw Geel herpakt zich en kan het initiatief weer naar zich toe trekken. In
de 61e minuut gaat een inzet van Emiel voorlangs nadat hij goed de diepte was ingestuurd.
Maarten v Vugt en zijn collega slaan aan het wisselen. Voor Blauw Geel komen in het veld Dave Eveleens, 72e min.,
en Geert Korsten, 81e min., voor respectievelijk Richard vd Kerkhof en Emiel vd Sanden. In de fase lopen Geoffrey
Prommayon en Jorg vd Berg ook nog tegen een gele kaart aan. Beide voor forse ingrepen. Het duel lijkt te eindigen in
een gelijkspel en daarmee zouden beiden moeten en kunnen leven, voor Blauw Geel zou het toch voelen als winst
omdat men zolang met 10 man moest spelen. Echter . Het loopt nog anders.
De klok van het score bord staat al op 90 minuten als een diepe bal over rechts verdwijnt op Mounir Biyadat. Hij
wordt binnen de beruchte lijnen in de rug omver geduwd. Scheidsrechter v Bronkhorst ziet het anders en wil of durft
geen penalty te geven. Hij legt de bal buiten de lijnen voor een vrije trap. Mounir die even daarvoor voor kramp
behandeld moest worden, niet meer gewisseld kon worden, begeeft zich toch achter de bal en met een werkelijk
sublieme vrije trap gaat de bal in de verre hoek binnen. Gerechtigheid geschied voor Blauw Geel en het wordt 3-2.
Even daarna volgt het eindsignaal. Een onwaarschijnlijke ontknoping en de ontlading is enorm alsof men kampioen is
geworden maar de manier van ontlading, die wordt voortgezet in de kleedkamer, is dat ook volkomen terecht. Men
begon eigenlijk aan een duel met een 0-1 achterstand en met een man minder tegen een op papier zeker geen zwak
team uit deze klasse.  Ook zondaar Joost Janssen deelde in de vreugde en zeker ook voor hem liep het goed af.
Mannen een geweldige TEAM-Prestatie. OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:

Doel: Jurgen Pinckers,

Achterhoede: Jorg vd Berg, Jeroen Minneboo, Gerke vd Akker, Geoffrey Prommayon,

Middenveld: Sten v Vessem, Mounir Biyadat, Joost Janssen, Richard vd Kerkhof (72e min Dave Eveleens),,

Voorhoede: Emiel vd Sanden ( 81e min. Geert Korsten), Donny v Herpen (10e min. Mourad Maamar)




