
DEURNE  Blauw Geel verloor woensdagavond verdiend van een opnieuw beter Deurne.
Ging twee weken geleden de competitiewedstrijd ook al teloor, in de bekerpot was het niet veel
beter. Voor rust konden de Veghelaren nog aardig bijbenen, maar in de tweede helft doofde het
kaarsje snel. De niet eens zo rampzalige ruststand van 3-2 werd door Deurne met 6-2
uiteindelijk aan flarden geschoten.

Niet gelukkig,
De Veghelaren zijn niet bepaald gelukkig geweest met bekerlotingen. Als je de kwartfinales
bereikt via Schijndel, JVC, Budel, en Venray is dit een vrij heftig lijstje. De laatste statie voor
het bereiken van het KNVB Bekertoernooi volgend seizoen lag woensdagavond in Deurne. Dit
werd uiteindelijk een sportieve ramp. De ploeg van Eric Clijnk was op De Kranenmortel de
bovenliggende ploeg. De aanvalspatronen liepen beter en hadden meer in zich. Thuisploeg
Deurne kwam, ondanks de vlag van de Veghelse grensrechter, na een klein halfuurtje op 1-0
door Roy Tulmans. Twee minuten later was het Joost Janssen die Blauw Geel met een strak
schot langs Deurne bracht: 1-1.

Oude spierblessure,
De doelpunten vielen nu in een snel tempo. Eerst schoot Biyadat nog op de paal, maar kort
hierna konden de handen uit Deurne opnieuw de lucht in. Klasbak Bart van Schijndel strafte
een onderschepte bal van Richard van de Kerkhof resoluut af naar 2-1. Jeroen Minneboo was
inmiddels vervangen door Mourad Maamar. De Schijndelaar kreeg weer last van een oude
spierblessure die hem ook afgelopen zondag uit het team hield.

Dragelijker,
Nadat Ronald Hikspoors via de onderkant van de lat voor 3-1 tekende leek het lot bezegeld
voor de Veghelaren. Dan was er Mounir Biyadat nog, raakte hij eerst de paal, nu was het wel
raak. Uit een free kick wegens vloeren van Emiel van der Sanden door Dennis Bouma, ging de
ruststand naar een wat dragelijker 3-2. Bouma overigens had alle geluk dat de arbiter van
dienst: Klein Zieverink het vloeren van Van der Sanden niet wilde interpreteren als een
doorgebroken speler. Het riekte er in ieder geval behoorlijk na.

Dichtgesmeten,
Na rust viel het doek al snel voor Blauw Geel. Dave Eveleens werd er door Rico Kuypers
uitgelopen en scoorde prompt 4-2. Deze tegenvaller brak alle weerstand bij het team van
Maarten van Vugt. De 5-2 van Roy Tulmans en later nog 6-2 (Bart van Schijndel) deden er
eigenlijk niet zoveel meer toe. De Veghelaren speelden inmiddels met tien man. Dave Eveleens
had eerder het veld verlaten na twee gele prenten. Deurne maakt zich op voor het
kampioenschap. De omroeper riep het publiek op om zondag massaal naar het sportpark te
komen voor de kampioenswedstrijd van Deurne. De Blauw Geel spelers hebben dit amper
gehoord. Die hadden de deur van de kleedkamer snel achter zich dichtgesmeten. Zondag komt
Sparta 25 naar Veghel. Normaal gesproken niet eens zo moeilijk. Maar in deze vorm en met
een gedeukt moraal is niets een zekerheid.

Beginopstelling Blauw Geel:
Pinckers, Mike Eveleens, Minneboo (23e Maamar) van den Akker, Dave Eveleens, Janssen,
van de Kerkhof(75e van Vessem), Biyadat, Korsten(53e van Herpen), Dingel, van der Sanden.

Beginopstelling Deurne:
Budziak, Joosten, Verbeek, Zanders, Bouma, Leijsten, Hikspoors, van Schijndel, Kuypers,
Tulmans, Louwers.


