
Blauw Geel  Schijndel leuke pot voetbal
VEGHEL  Het voetbal was misschien niet altijd oogstrelend, strijd was er voldoende. Blauw Geel was
over negentig minuten de betere ploeg, maar doelpunten tellen nu eenmaal bij voetbal. Emiel van der
Sanden schoot voor rust Blauw Geel vanaf de penalty stip op 1-0. Na rust, in een periode dat de 2-0 in de
lucht hing, kopte Ruud Verhappen Schijndel langs Blauw Geel.

Door dit resultaat moeten de Veghelaren winnen van UDI 19 komende zaterdag en dat is eerder gezegd dan
gedaan. In poules waar hoofdklassers bij betrokken zijn gaan twee ploegen over naar de volgende ronde. Blauw
Geel verzamelde tot nu toe twee punten bijeen, Schijndel en Best Vooruit ieder één. Wint Blauw Geel zaterdag
van het al geplaatste UDI dan mag ook Blauw Geel in oktober weer terugkomen. De wedstrijden zijn volgens
het bekende knock-out systeem.
Rakelings over
Maarten van Vugt liet dinsdagavond Mamaar, Korsten en de geblesseerde Van de Kerkhof uit de
basisopstelling. Joost Janssen was ziek en kwam eveneens niet in actie. Van de Kerkhof was zelfs niet
omgekleed. Kerkhof: Ik heb wat last van een blessure aan mijn heup van vorig seizoen. Het is begonnen na
tien minuten in de wedstrijd uit bij Bekkerveld. Ik denk dat een korte rust voldoende zal zijn.  De twee spitsen
waren Emiel van der Sanden en Donny van Herpen. Achterin kwam Sjack van Rijsbergen terug na een
schorsing. De eerste Veghelse kans was er een voor Gerke van den Akker. De Blauw Geel youngster kopte
rakelings over uit een corner van Sven van Vessem.
Domme handsbal
De twee teams gaven vooral voor rust niet veel toe aan elkaar. Spitsen Van der Sanden en Donny van Herpen
liepen zich met regelmaat vast in het Schijndelse prikkeldraad waar Udo Busby een sterke rol vervulde.
Diezelfde rol was er weggelegd voor Jeroen Minneboo die het sportief aan de stok kreeg met zijn oud
ploeggenoot Ronnie Hoevenaars. Blauw Geel kwam in de 42e minuut onverwachts toch nog aan de leiding. Na
een onbegrijpelijke domme handsbal van Engin Ozer ging de bal op de witte kalkstip. Emiel van der Sanden
liet Stijn van de Donk kansloos: 1-0
Supertegenvaller
Harjan de Wit bracht na rust Samari en Verhappen voor Ozer en Kenny van de Heuvel. Maarten van Vugt liet
zijn team onveranderd. De tweede helft werd beheerst door Blauw Geel, althans het speelde de meeste tijd op
de helft van de tegenstander. Donny van Herpen was dicht bij 2-0. Zijn kopbal ging echter rakelings naast het
doel van Van de Donk. Heel veel strijd al werd het geen moment ordinair. In de 68e en 71e minuut kropen de
Schijndelaren twee maal door het bekende oog. Eerst kogelde Van Herpen op de binnenkant van de paal, een
paar minuten later ging zijn inzet rakelings langs de verste paal. Maarten van Vugt sloeg de handen voor de
ogen bij het uitblijven van doelpunten. Zoals zo vaak valt het doelpunt dan aan de overzijde. Bas Smulders
kopte indirect uit een free kick van dichtbij raak 1-1. Het mag een compliment zijn voor de Veghelaren dat het
deze supertegenvaller snel werd weggeslikt. Dave Eveleens wurmde zich knap vrij voor Van de Donk, maar de
bal ging centimeters naast. De Schijndelse doelman had in de 89e minuut opnieuw het nakijken. Echter de bal
verdween uit de scrimmage net aan de voor hem goede kant van de paal. Een gelijkspel, meer zat er niet meer
in. Zaterdag wordt de ontmoeting met UDI bepalend of Blauw Geel doorgaat naar de tweede ronde. Winst is
hiervoor het enige medicijn.

Passieve stelling
Maarten van Vugt was duidelijk teleurgesteld. Van Vugt: Te gek voor woorden dat we deze pot niet winnen.
Je bent 90 minuten sterker, maar we kunnen het niet omzetten in doelpunten. We hebben onszelf niet beloond
voor de grote overmacht. Na de gelijkmaker trok Schijndel zich wat terug. Dat Bevreemde me een beetje voor
een hoofdklasser. Aan een gelijkspel hadden ze tenslotte ook niets. Wat dan die passieve stelling was snap ik
niet helemaal. Het positieve is dat we met onze ramadan klanten en zonder Joost Janssen, Jorg van de Berg en
Richard van de Kerkhof dit kunnen neerzetten. Als we 2-0 maken zijn ze weg. Maar ja 'als'

Blauw Geel  Pinckers, Prommayon, Rijsbergen, Minneboo, Rijsbergen, Van den Akker, Dave en Mike
Eveleens, Biyadat (69 Mamaar), van Vessem, Van Herpen (81e Korsten)

Schijndel  Van de Donk, Buysby, Geerts, Van de Heuvel(46e Verhappen), Kuijpers, Kuppens, Ozer( 46e
Samari), Schreerlinck, Smulders, Hoevenaars (72e De Visser)


