
Blauw Geel won zaterdagavond met 3-0 het bekerduel van UDI 19. De Veghelaren verzekerde zich samen met het al
eerder geplaatste UDI een plek in de volgende ronde. De Old Firm werd vooral in de tweede helft bij tijden een
bikkelhard duel. UDI speelde nagenoeg de gehele tweedehelft in ondertal omdat Thymen de Ruiter rood zag. Emiel
van der Sanden (2x) en Mounir Biyadat bepaalde de eindstand in Veghel op 3-0. UDI verloor voor het eerst weer
eens in vijf maanden. Op zondag 22 maart gingen de Udenaren met 4-0 voor het laatst over de hekel bij GSV 28.

UDI hoefde niet en Blauw Geel moest. Dit was de stelling vooraf aan dit prestigieuze bekertreffen. De Udenaren
verzekerde zich middels twee winstpartijen al van plaatsing. Maarten van Vugt had die zekerheid niet en bovendien
hingen er nogal wat vraagtekens boven zijn team. Van de Kerkhof kampt met een recidief van een oude blessure.
Werkpaard Joost Jansen was ook nog niet fit en Jorg van de Berg is nog geschorst. Martin Roelofs verving Jurgen
Pinckers in het Veghelse doel. Meijs hield onder anderen Sam Wassenberg en Mark Meulenhof uit de basiself De
twee vaste waarden kampten met wat lichte pijntjes. Theo Peerenboom en Bram Wonders startten wel in de basis
van de tricolores.

Geturfd in amusementswaarde was de eerste helft de meest saaie van deze toch mooie bekerparing. Blauw Geel leek
sterker door frequenter balbezit, maar echte kansen kwamen er niet. Thymen de Ruiter van de bezoekers had zo
ongeveer met iedereen ruzie, maar de jonge Udenaar leek er niet van onder de indruk te raken. De gele kaart wegens
een overtreding op Gerke van de Akker bracht daar weinig verandering in. Blauw Geel kreeg vlak voor de rust een
paar goede mogelijkheden. Een schot van Mamaar werd met een reflex door Thijs van Hoeij overgetikt en Donny
van Herpen schoot van dichtbij eveneens hoog over. Voor Mike Eveleens duurde de wedstrijd tegen UDI slechts een
half uur. De Ossenaar ging behoorlijk door zijn enkel in een fel duel rond de middencirkel.

Bij UDI kwam na rust Sam Wassenberg voor Theo Peerenboom. Mehmet Dingil verving bij Blauw Geel Sjack
Rijsbergen. Een opmerkelijke wissel! Maarten van Vugt: Sjack speelde niet goed en dan word je gewisseld. Dat
lijkt me normaal. Dinsdag tegen Schijndel was Sjack een van de betere vandaag vreemd genoeg niet en wissel ik
hem. Dat kan en daar moeten we ook niet dramatisch over gaan doen. Mehmet Dingil bleek een goede vervanger.
Het is een echt talent. Daar moeten we gebruik van maken. Hij is pas 19 jaar en kan voor ons van grote waarde zijn.
De partij werd grimmiger en Scheidsrechter Roy Theeuwen moest met regelmaat naar zijn rechter achterzak graaien.

Acht minuten was de tweede helft oud als in feite het lot over UDI werd beslist. De doorgebroken Van Herpen werd
door De Ruijter binnen de zestien onderuit gehaald. Roy Theeuwen bleef niets ander over de bal op elf meter van
Thijs van Hoeij te plaatsen. Dader  De Ruiter werd voorzien van direct rood., dat betekende een voortijdige gang
naar de douche voor de Udenaar.  Emiel van der Sanden schoot de strafschop onberispelijk binnen: 1-0. Jaap
Benkers verving Leroy van Dijk en later werd Bram Wonders vervangen door Marc Koot.

Bij Blauw Geel strompelde Van Herpen nog een tijdje voort, maar moest zich noodgedwongen toch laten vervangen
door Geert Korsten. De Veghelaren begonnen eindelijk het voordeel van de vrije man in te zien. Tenslotte was het
elf tegen tien op het Prins Willem Alexander Sportpark. Dave Eveleens streepte eerst nog op de lat boven Van Hoeij.
Nog geen twee minuten later, in de 69e minuut, trok Emiel van der Sanden vanaf de achterlijn voor. Mounir Biyadat
stond klaar om het karwei af te ronden: 2-0. UDI was geklopt.
De eindstand werd bepaalt door Emiel van der Sanden. De Blauwgeler glipte simpel langs Cremers en Van Katwijk
de Udense zestien binnen. Kort voor Van Hoeij drukte hij af naar 3-0. Jeroen Minneboo en Bart van der Wijst liepen
nog tegen geel op, maar dat deed er eigenlijk niet zoveel meer toe. De gedachten van John Meijs en die van Maarten
van Vugt waren hoogstwaarschijnlijk al bij respectievelijk Dijkse Boys en Vinkenslag. Zondag dé te kloppen
tegenstanders als de competitie in aanvang neemt.

Blauw Geel 38  Martin Roelofs, Dave Eveleens, Jeroen Minneboo, Mike Eveleens(30e Geoffrey Prommayon),
Sjack Rijsbergen( Mehmet Dingil),Gerke van den Akker, Mourad Mamaar, Mounir Biyadat, Sten van Vessem,
Emiel van der Sanden, Donny van Herpen(59e Geert Korsten)

UDI 19  Thijs van Hoeij, Patrick Kremers, Metin van Katwijk, Dimtri Cremers, Thijmen de Ruiter (rood 53e
minuut) Bart van de Wijst, Bram Wonders(72e Marc Koot), Johan Vissers, Robin van Cuijk, Theo Peerenboom (46e
Sam Wassenberg), Leroy van Dijk(56e Jaap Benkers


