
Zondag 2 Mei-2010
De laatste competitieronde op het programma. Te gast naaste buur Sparta  25 uit Beek en Donk onder
leiding van Harrie Blokhuis. Een duel waar de scherpe kantjes bij voorbaat al vanaf waren want beide
hadden hun doel: Promotie voor Blauw Geel en Klasse behoud voor Sparta al behaald.

Onder hevig neervallende regen kon het duel beginnen. Was het daarom dat de publieke belangstelling
uiterst gering was, was het de ontknoping van de eredivisie of de schoolvakanties?? Degene die er wel
waren zagen een uiterst slordig en slap optreden van de gastheren bij aanvang van het duel. Joost
Janssen had reeds twee keer kostbaar balverlies geleden zonder grote nadelige gevolgen. De derde
keer kwam hem wel duur te staan. Sparta kon overnemen op de helft van Blauw Geel en Andy vd
Vegt schoot vervolgens het leer tussen de benen door van Jurgen Pinckers in het doel: 0-1. Het reeds
morrende thuispubliek raakte nog meer geërgerd. De grotere ergernis verdween in de 19e minuut toen
youngster, en publiekslieveling, Mehmet Dingil met een rake kopbal de Blauw Geelers langszij
bracht. Een afgeslagen corner was door Mounir Biyadat opgepikt en vanaf rechts voor gezet waarbij
Mehmet hoog torenend boven iedereen was uitgesprongen: 1-1. Een minuut later leek een bekeken bal
vanaf rechts van Mounir bij de paal binnen te vallen maar viel uiteindelijk aan de verkeerde kant van
de paal over de achterlijn. Blauw Geel leek nog binnen het half uur op voorsprong te komen maar een
inzet van Emiel vd Sanden, hij was goed aangespeeld binnen het zestienmetergebied, was te slap en
kon al grabbelend door de doelman tot corner worden gewerkt. In de 35e minuut leid Sparta op eigen
helft balverlies en kan Emiel vd Sanden over de linkerflank weg. Hij geeft de bal keurig af aan de mee
opgekomen Sten v Vessem die vervolgens de uitlopende doelman simpel omzeild en de bal in het lege
doel schuift: 2-1. In het vervolg is er tot aan de rust weinig te genieten en is alleen de hevig
neervallende regen nog onderwerp van gesprek.

Na de rust twee ongewijzigde teams. In de 47e minuut een kansje voor Blauw Geel maar Joost Janssen
ziet zijn inzet over de achterlijn gaan. Sparta krijgt in de 63e minuut een goede mogelijkheid uit een
standaard situatie. Een vrije trap op zo n 23 meter recht voor het doel gaat via de Blauw Geel muur
rakelings over de lat. De corner levert niets op. Maarten v Vugt besluit in de 70e minuut om Dave
Eveleens te vervangen voor Richard vd Kerkhof. Een minuut later is de wedstrijd gespeeld. Een
voorzet van rechts wordt door Geert Korsten met buitenkant voet dusdanig goed geraakt dat hij bij de
verre paal in de netten vliegt: 3-1. Maarten v Vugt past vervolgens snel op elkaar twee wissels toe. In
de 78e minuut moet Mourad Mamaar geblesseerd het veld verlaten en is Donny v Herpen zijn
vervanger, vier minuten later verlaat Geert Korsten het veld en komt in zijn plaats Jorg vd Berg. Net
die laatste ingekomen speler gaat het laatste doelpunt van Blauw Geel van dit seizoen de boeken in
laten komen. Eerst echter, het is inmiddels de 86e minuut, houd Jurgen Pinckers met kunst, vliegwerk
en reflexen zijn doel nog schoon en voorkomt zo de aansluitingstreffer van Sparta. Een minuut voor
tijd dan de 4-1. Jorg vd Berg komt na een goed doorgekopte bal door Donny van Herpen in balbezit en
jaagt vervolgens de bal snoeihard en laag over de grond de bal tegen de netten waarmee hij meteen de
eindstand bepaald.
Rest mij iedereen een prettige vakantie toe te wensen en tot volgend seizoen.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:

Doel: Jurgen Pinckers,
Achterhoede: Mike Eveleens, Mehmet Dingil, Gerke vd Akker, Dave Eveleens (70e min. Richard vd
Kerkhof),
Middenveld: Sten v Vessem, Mounir Biyadat, Joost Janssen, Mourad Mamaar (78e min. Donny v
Herpen),
Voorhoede: Emiel vd Sanden, Geert Korsten (82e min. Jorg vd Berg)


