
Zondag 18 April, een zonovergoten dag met mooie temperaturen, op deze dag was het Prins Willem-Alexander
Sportpark het decor voor een wedstrijd met gemengde belangen voor de twee kemphanen. Blauw Geel wilde
punten pakken voor promotie en eventueel de titel, Someren moest punten pakken in de strijd tegen degradatie.

Wetende dat Someren een altijd lastige opponent is voor Blauw Geel zou het een spannende wedstrijd kunnen
worden. Someren, zo werd algemeen aangenomen, zou compact spelen, met kleine ruimtes en loeren op de
counter. Ook nog eens een fysiek sterke ploeg in het nauw. Blauw Geel begon goed aan het duel. Someren
schroomde niet om met de tien veldspelers terug te gaan op eigen helft waarbij de twee diepe mensen zelfs op 10 a
15 meter voor het half veld bleven. Binnen 10 minuten was het al twee keer dreigend voor het Someren doel. In de
6e minuut door Mehmet Dingil, twee minuten later een kopbal van Emiel vd Sanden na een voorzet van Dave
Eveleens waarbij de doelman al grabbelend de bal kon pakken. In de 18e minuut veert alles en iedereen van Blauw
Geel op voor een ogenschijnlijk doelpunt. Een voorzet van Mourad Mamaar wordt door Alexander Mols snoeihard
ingekopt en gaat via de onderkant van de lat, al dan niet na een stuiter over de doellijn, terug het veld in. De
Someren grensrechter vlagt uiteraard niet voor een doelpunt en dus laat scheidsrechter Dhr.Stienezen doorspelen.
Hoe langer het niet scoort tegen Someren hoe meer zij in hun kansen gaan geloven. In de 30e minuut krijgen de
gasten dan ook hun eerste grote kans. Een snelle uittrap van de doelman komt bij een van de twee aanvallers
terecht. Mehmet Dingil staat niet helemaal goed opgesteld en is gezien en dus komt Jeroen Minneboo in een
ondertal situatie terecht. Gelukkig voor hem een Blauw Geel schiet de Someren speler de bal huizen hoog over.
Een duidelijkere waarschuwing kan men niet krijgen. Vijf minuten later een zo nog grotere kans voor de gasten.
Een misser van Mehmet Dingil gaat daar aan vooraf maar Salim Zeroual faalt oog in oog met Jurgen Pinckers die
de inzet op zijn benen krijgt. Hierdoor krijgt Someren nog een kans maar nu kan Jurgen de bal via de vingertoppen
zijwaarts weg werken en gaat de bal voor het doel langs. Someren ruikt duidelijk kansen. In de 40e minuut komt
men er weer gevaarlijk uit maar de kopbal door Sjef Lemmens kan door Jurgen gemakkelijk worden gepakt. Op
Basis van de grote en hoeveelheid kansen die de gasten kregen hadden zij een voorsprong verdiend en zal men
uiteraard het terechte gevoel hebben gekregen dat er in Veghel iets te halen viel.
Na de rust leek Someren iets meer uit de schulp te komen. Gezien de ruststanden van de andere duels moest dat
ook wel. In de 50e minuut slaat voor hen het onheil toe. Mourad Mamaar speelt Alexander Mols aan binnen het
strafschop gebied. Alexander maakt een snelle draai voorbij zijn tegenstander en schiet op doel. Helaas gaat de bal
hoog over, maar is de bal nog door een Someren speler aangeraakt en rest slechts een corner. Uit de corner is het
dan raak. Bij de eerste paal tikt Mehmet Dingil de bal vanuit de lucht bij de eerste paal hoog in het dak van het
doel binnen: 0-1. Someren moet nu komen en laat zien dat het weldegelijk vooruit kan voetballen. Blauw Geel
loopt ook nog eens te veel terug uit en zo is het spelbeeld ineens omgeslagen. In de 66e minuut maakt Joost
Janssen een gevaarlijke verdedigende actie binnen het strafschop gebied waarbij de Someren speler een
zwanendood sterft en heel Someren schreeuwt om een penalty. Tevergeefs. In de 70e minuut een gevaarlijke
uitbraak van Blauw Geel. Over rechts kan de back, Dave Eveleens, goed worden weggestuurd en bereikt hij de
achterlijn. Hij levert een prima voorzet af en Alexander Mols kopt ook prima naar de grond. De doelman kan
echter redding brengen voor Someren. Someren geeft zich nog niet gewonnen en de trainer past wat wissels toe.
Ook Maarten v Vugt wisselt vanaf dat moment nog drie keer. Someren is nog een keer dicht bij een doelpunt maar
in de 74e minuut gaat een ziedend afstandschot echter rakelings over de lat. Een minuut later krijgt het nog een
vrije kopkans maar Jurgen Pinckers kan deze makkelijk pakken. Het probeert nog met alle middelen een
gelijkmaker te forceren maar slaagt daar niet meer in en zakt daarmee naar de laatste plaats op de ranglijst.

Promotie is nu wel zeker ongeacht of de punten aftrek van FC Vinkenslag blijft gehandhaafd of niet. Zelfs de titel
is nog mogelijk
Men strijd nog op twee fronten en het toetje: de Beker, ook daarin is nog van alles mogelijk. Het is al een mooi
seizoen maar kan nog veel mooier worden en er kan mooie geschiedenis worden geschreven.

Volgende week reizen we af naar Groot-Genhout voor het treffen met voor ons ook niet gemakkelijke GSV  28.
Aan Blauw Geel de taak om te winnen wil men nog aanspraak kunnen maken op de Titel.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:
Doel: Jurgen Pinckers,
Achterhoede: Mike Eveleens, Jeroen Minneboo, Richard vd Kerkhof, Dave Eveleens (82e min. Geoffrey
Prommayon)
Middenveld: Mehmet Dingil, Mounir Biyadat, Joost Janssen, Mourad Mamaar (79e min. Sten v Vessem),
Voorhoede: Emiel vd Sanden (61e min. Donny v Herpen), Alexander Mols


