
EEN HEERLIJKE COMPETITIEOVERWINNING
Zondag 14 Maart toog Blauw Geel naar Hoensbroek voor de Topper tegen nummer drie van de ranglijst EHC. Een
belangrijk duel voor beide want beide willen promoveren en minimaal afstand houden op de nummers vier en vijf van
de ranglijst, nog liever de marge vergroten. Blauw Geel heeft een comfortabel marge van tien punten, EHC s marge
is slechts vier punten dus winst zou vooral voor de plaatsheren welkom zijn. Het zou voor Blauw Geel geen
gemakkelijke middag worden dat stond al wel vast en met de wetenschap dat Blauw Geel de voorgaande twee
seizoenen er smadelijke nederlagen leed ging men misschien toch enigszins verontrust richting Hoensbroek.

Scheidsrechter Tunnissen uit Venray liet om exact 14.30 uur aftrappen en het duel was nog geen minuut onderweg of
heel EHC schreeuwde al om een strafschop, iets waar de leidsman terecht niet op in ging. Er gebeurde vervolgens vrij
weinig en beide teams hielden elkaar in evenwicht, iets wat ook te verwachten was. In de 18e minuut krijgt EHC op
een mooie plek, zo n 20 meter recht voor het doel, een vrije schop omdat volgens Dhr Tunnissen Geoffrey
Prommayon een overtreding heeft gemaakt. De vrije trap van EHC gaat gelukkig hoog over het doel bij Jurgen
Pinckers. In de 22e minuut krijgt Gerke vd Akker een gele kaart gepresenteerd als hij een aanval van EHC over de
rechterflank onreglementair afstopt. Vier minuten later is er ook geel voor Geoffrey Prommayon als hij bij de
middenlijn een overtreding van achter maakt. EHC heeft inmiddels dan ook al een gele kaart opgelopen en daar zal
het deze middag niet bij blijven. De wedstrijd kent vervolgens geen enkel hoogte punt. De enigste Oeh s en Ah s die
van de tribune klinken gelden de mistrappen van spelers bij een bal. In de 40e minuut noteren we pas het eerste
doelgevaar. Het komt van EHC maar de bal valt gelukkig voor de voeten van een EHC aanvaller maar die ziet zijn
inzet uiteen spatten op de vuisten van Jurgen Pinckers. De rust wordt bereikt met een 0-0 stand.
Meteen na rust heeft EHC wederom een kansje. Uit een vrije trap wordt de kopbal echter door Jurgen gemakkelijk
gepakt. In de 52e minuut wordt Emiel vd Sanden de diepte en het zestienmetergebied in gestuurd. Hij wordt licht
vastgehouden en gaat gretig naar de grond. Dhr Tunnissen twijfelt geen moment en geeft een penalty. Dit tot hevige
protesten van EHC. Emiel neemt zelf plaats achter de bal en benut deze kans feilloos: 0-1. Het lijkt de wedstrijd goed
te doen want EHC moet nu komen en nog meer aandringen. In de 55e minuut haalt Maarten v Vugt Sten v Vessem
naar de kant en komt in zijn plaats spits Alexander Mols. Maarten verwacht duidelijk meer ruimte te krijgen voorin en
gokt op de snelheid van Alexander. In de 57e minuut wederom een schreeuw voor een penalty van EHC als een EHC-
er valt over een been van Gerke vd Akker. Maar EHC krijgt niets. EHC probeert wel duidelijk de druk op te voeren
maar wordt eigenlijk nooit echt gevaarlijk. In de 73e minuut loopt Jeroen Minneboo tegen een gele kaart aan. In de
76e minuut wordt EHC wel gevaarlijk want uit een corner kopt men gevaarlijk in maar gelukkig langs de voor Blauw
Geel goede kant van de paal. In de 82e minuut moet Alexander Mols al weer gewisseld worden. Hij valt met een
blessure uit en zijn vervanger is Mehmet Dingil. In de 88e minuut overleeft Blauw Geel de druk van EHC want uit
een scrimmage voor het doel kan uiteindelijk een Blauw Geler de bal ruimen. EHC houd de druk nog wel vol maar de
krachten van de thuisclub zijn door de zware veldomstandigheden toch ook afgenomen. Vlak voor tijd is
scheidsrechter Tunnissen het commentaar van de EHC grensrechter zat en hij sommeert hem om te vertrekken. De
frustraties waren volgens sommige supporters van EHC duidelijk te groot. In blessuretijd wordt Mounir Biyadat nog
vervangen door Jorg vd Berg. De overwinning van Blauw Geel komt echter niet meer in gevaar en zo proeft Blauw
Geel na twee nederlagen op sportpark De Dem weer eens het zoet der overwinning in Hoensbroek.

Blauw Geel schrijft dus weer drie punten bij en men kan promotie bijna niet meer mislopen. Het was vandaag pover
wat men liet zien maar ook EHC was pover. Er was genoeg strijd, het zware veld liet weinig anders toe als
werkvoetbal en dus kwamen met name de technische spelers, bij Blauw Geel Mounir en Mourad, niet uit de verf. Het
was meer spannend dan goed. Blauw Geel creëerde zich geen enkele uitgespeelde kans, EHC was weliswaar
dreigender maar had ook te weinig in huis. Een gelijkspel was op zijn plaats geweest maar Blauw Geel behaalde toch
de drie punten en omzeilde zo deze lastige klip.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:

Doel: Jurgen Pinckers,

Achterhoede: Geoffrey Prommayon, Jeroen Minneboo, Gerke vd Akker, Mike Eveleens

Middenveld: Dave Eveleens, Sten v Vessem (55e min. Alexander Mols = 82e min Mehmet Dingil), Joost Janssen,
Mourad Maamar, Mounir Biyadat (90e min Jorg vd Berg) ,

Voorhoede: Emiel vd Sanden


