
Sportpark De Kranenmortel in Deurne was afgelopen zondag, 11 April, het decor voor de Topper in de Eerste
klasse D tussen sv Deurne en Blauw Geel  38. De winnaar zal zich waarschijnlijk tot kampioen mogen kronen, de
verliezer zal ongetwijfeld ook gaan promoveren maar dan zonder de glans ven een titel.

Deurne begon overtuigend aan het duel en wilde van meet af aan laten zien dat het de bedoeling was om liefst alle
drie de punten in eigen huis te houden. In de 1e minuut was een misser in de Blauw Geel defensie al bijna fataal
maar gelukkig stond het vizier bij Deurne nog niet op scherp. Blauw Geel liet zich even overrompelen maar in de
4e minuut liet ook zij zien wat het wilde. Mounir Biyadat had een paar mooie acties in huis en gaf goed af aan
Donny v Herpen. Hij zag zijn inzet echter langs gaan. In de 15e minuut veert de Deurne aanhang op bij een inzet
van Deurne. De aanhang had niet in de gaten dat Blauw Geel een voortreffelijke doelman in huis had want Jurgen
Pinckers kon de bal met een uitstekende redding over de kruising werken. Vier minuten later brengt Blauw Geler
Joost Janssen zijn eigen doelman in de problemen met een te korte terug speelbal. Met behulp van een verdediger
kan Jurgen de Deurne aanvaller het scoren alsnog beletten en profiteren zij niet van de chaos in de defensie. Drie
minuten later toont doelman Budziak van Deurne zijn klasse. Een inzet van Mourad Mamaar wordt door Emiel vd
Sanden uitstekend ingekopt maar de doelman heeft een net zo n uitstekende redding in huis. Blauw Geel had voor
de rust wel een veld overwicht maar kon dat niet omzetten in echt gevaar. Deurne was voor de rust nog het dichts
bij een doelpunt want in de 44e minuut gaat een inzet na een scrimmage vlak langs de voor Blauw Geel goede kant
van de paal.

Na de rust ging Deurne verder waar het vlak voor rust was opgehouden. In de 46e minuut ontkwam Blauw Geel
opnieuw aan een achterstand. Een kopbal ging via de lat over de achterlijn en wat restte was slechts een corner.
Vanuit de corner maakte Ronald Janssen van Deurne een overtreding op een Blauw Geler dus ook dat leverde
verder niets op. Daar waar Blauw Geel voor de rust het spelbeeld bepaalde was dat na rust duidelijk andersom.
Deurne met de wind in de rug bepaalde het gebeuren en zij zagen in de 52e minuut een afstandsschot van Jeroen v
Moorsel gevaarlijk voor langs gaan. In de 54e minuut wederom een gele kaart voor Deurne. Ralf vd Heuvel maakt
aan de zijlijn een overtreding op Mounir Biyadat. Maarten v Vugt past in de 59e minuut de eerste wissel toe. Hij
vervangt Sten v Vessem voor Richard vd Kerkhof. In de 64e minuut krijgt Deurne een vrije trap en deze houd het
midden tussen een voorzet en een doelpoging met als uitkomst dat de bal via de kruising achter gaat. Een minuut
later gele kaart nummer vier voor Deurne. Rico Kuijpers maakt aan de zijlijn een overtreding op Mourad Mamaar.
Blauw Geel komt eigenlijk niet meer bij doelman Budziak in de buurt en gebeurd dat dan wel dan is het gevaar
minimaal. In de 71e minuut een kopbal van Donny v Herpen die te weinig kracht heeft en gemakkelijk door de
doelman gepakt kan worden. In de 74e minuut verlaat Donny v Herpen het veld en in zijn plaats komt Geert
Korsten. In de 79e minuut wordt het duel beslist. Het was al wel duidelijk dat degene die zou gaan scoren de
punten zou mogen bijschrijven en Deurne was diegene. Een harde schuiver verdween voorbij Jurgen Pinckers in de
netten: 1-0. Blauw Geel was vervolgens niet bij machte om nog iets aan die stand te doen. Jorg vd Berg kwam in
de 87e minuut nog in het veld voor Joost Janssen maar ook dat mocht niet meer baten. Gerke vd Akker liep
namens Blauw Geel nog tegen een gele kaart aan maar meer viel er niet meer te vermelden.

Blauw Geel leid zijn tweede nederlaag op rij en in tegenstelling tot de nederlaag tegen LHC, die met name heel
onverwacht kwam, is dat tegen de medekoploper natuurlijk geen schande. Wel enigszins zorgelijk is het spelniveau
van na de rust en het ontbreken van noemenswaardige kansen. Natuurlijk is er nog steeds geen vuiltje aan de lucht
m.b.t. de promotie kansen want die zijn nog steeds ruimschoots in takt ondanks dat enige concurrent die dat nog
kan verstoren, FC Vinkenslag, wel wist te winnen. Alles is nog in eigen hand en zondag 18 april is er wederom een
nieuwe kans om dat enige benodigde puntje te gaan halen. Mannen jammer van deze nederlaag maar til er niet te
zwaar aan die promotie gaat er komen.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:

Doel: Jurgen Pinckers,

Achterhoede: Mike Eveleens, Jeroen Minneboo, Gerke vd Akker, Dave Eveleens

Middenveld: Sten v Vessem (59e min. Richard vd Kerkhof) , Joost Janssen (87e min. Jorg vd Berg), Mounir
Biyadat, Mourad Mamaar,

Voorhoede: Donny v Herpen (74e min. Geert Korsten), Emiel vd Sanden


