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VEGHEL  De 4-1 winst van Blauw Geel is een uitstekende competitiestart. Bij de manier waarop is enige
nuance zeker op zijn plek. Het plots ontstane keepers-vacuüm bij de Maastrichtenaren brak het team
behoorlijk op. Op doel stond de keeper van het 4e team. De Limburgse Bourgondiër haalde bij de Veghelse
getrouwen regelmatig de lachspieren op het lijf. Doelman Lutgens had aan drie van de vier Veghelse treffers
een negatief aandeel.

Recreatiedoelman
Maarten van Vugt was na afloop dan ook reëel. Van Vugt: De doelman van Vinkenslag speelde een
belangrijke rol in onze zege. Daar kunnen we niet omheen. Het is wel een lekker begin en dat is dan weer leuk
met de wedstrijd van volgende week uit naar Groene Ster in het vooruitzicht.  FC Vinkenslag werd begin
deze week geconfronteerd met feit dat de reguliere eerste doelman een contract tekende bij een BVO in
België. De tweede doelman had nog geen geldige spelerspas. Om die reden was er geen andere mogelijkheid
dan recreatiedoelman Jos Lutgens in het Maastrichtse doel te plaatsen. De Vinkenslagtrainer had voor deze
gelegenheid het reservekeepershirt aangetrokken. Wel een komisch gezicht om een doelman  langs de lijn te
zien coachen.

Sleurwerk
Blauwgeel-trainer Maarten van Vugt had behoorlijk moeten sleutelen om een redelijk team op de been te
brengen. Emiel van der Sanden bleef geblesseerd op de bank. Mike Eveleens scheurde zijn enkelband en broer
Dave was een weekendje weg. Gerke van de Akker ,die nagenoeg alle wedstrijden speelde, stond niet in de
basis. Van Vugt gaf de voorkeur aan Sjack Rijbergen. Joost Janssen was weer terug en Mourad Maamar
speelde achter eenzame spits Donny van Herpen. Blauw Geel kwam al in de zesde minuut op voorsprong.
Joost Janssen stond aan de basis van deze vroege treffer. Zijn sleurwerk kon door Donny van Herpen met een
volley worden afgemaakt:1-0. Blauw Geel zakte na het vroege doelpunt weg en Vinkenslag werd dwingender.
Voetbal zit er beslist in de ploeg en de gelijkmaker na een half uur van Romero Regales was dik verdiend.
Ondanks dat mocht Blauw Geel toch met een voorsprong naar de kleedkamer. Keeper Lutgens kwam bij een
kopbal van Jorg van de Berg niet van de grond en dat betekende 2-1.

Horrormiddag
Al in de 4e minuut na rust liet Lutgens een overigens snoeiharde schuiver van Joost Jansen los, waarna
Biyadat 3-1 kon maken. Opvallend hierbij was dat de laatste assist opnieuw van Richard van de Kerkhof
kwam. Bij Vinkenslag ging de stekker eruit. Het werd het bekende dweilen met de kraan open voor de
woonwagenbewoners uit Maastricht. Regales schoot op de lat voor Vinkenslag en de terugspelende bal werd
door Van den Berg van de doellijn gehaald. Geert Korsten mocht twee minuten na zijn invalsbeurt de
eindstand bepalen. De Nulander gaf de ongetwijfelde horrormiddag voor Lutgens nog eens gestalte. Zijn
strakke schuiver verdween langs de grabbelende handen van de niet te benijden Maastrichtse sluitpost: 4-1

Ons negatief puntje
De Veghelaren waren blij en waarom ook niet. Ondanks dat de zege er een was met een verhaal, zijn de eerste
punten in de knip. De Veghelaren en niet op de laatste plaats Maarten van Vugt gaan volgende week wat
geruster naar Heerlerheide. Van Vugt: Dat zeker. Ik ben niet tevreden over het voetbal, maar we hebben ook
weinig weggegeven. Met name Minneboo en Rijsbergen speelden ijzersterk. Nogmaals hun matige doelman
speelde natuurlijk een grote rol, maar ik heb ook leuke dingen gezien. De gelijkmaker had in mijn optiek
afgekeurd moeten worden. Het was een soort van karatetrap, maar Wijers keurde hem goed. Ons negatief
puntje was dat we wat te slap gingen spelen nadat we op voorspong kwamen. Ik ben blij met de zege die
pakken ze ons niet meer af. Volgende week Groene Ster daar gaan we aan werken.

Blauw Geel  Pinckers, Van de Berg, Minneboo, Rijsbergen, Prommayon(81e Van den Akker), Janssen, Van
Vessem, Biyadat, Maamar, Van de Kerkhof (77e Dingil), Van Herpen (64e Korsten)


