
Groot-Genhout
In het zonnige Zuid-Limburg speelde Blauw Geel  tegen de plaatselijke trots GSV  28. De laatste zondag van April
(25-04) en voorlopig ook de laatste lange uitreis naar het Zuid Limburgse heuvelland.

Blauw Geel trapte af en binnen 40 seconden mochten de gastheren ook al een keer aftrappen. Mehmet Dingil ging
over rechts door en gaf de bal op tijd af aan Sten v Vessem die met een droge schuiver de doelman van GSV  28
kansloos liet: 1-0. De bedoelingen van Blauw Geel waren duidelijk: gaan voor de winst. In de 10e minuut wordt
een diepte pass op Emiel vd Sanden door een GSV-verdediger met het hoofd verlengd maar Emiel kreeg de bal
niet voorbij de uitkomende doelman. In de 15e minuut bij toeval een gevaarlijke bal bij het Blauw Geel doel. Een
als voorzet bedoelde bal van de aanvoerder viel totaal verkeerd uit als voorzet maar moest door Jurgen Pinckers
zowaar over de lat getild worden. In de 22e minuut wederom een enorme kans voor Blauw Geel. Mourad Mamaar
kan alleen op de doelman af maar kan de bal niet voorbij de GSV goalie krijgen. In de 25e minuut krijgen de
gastheren hun beste kans tot dan toe maar Jurgen Pinckers red bekwaam en voorkomt een gelijkmaker. In de 28e
minuut gaat een vrije trap van Mounir Biyadat maar rakelings langs de paal. Qua kansen wordt het dan rustig tot
aan de rust. Blauw Geel is wel de bovenliggende partij en GSV loert op de counter.
Wat Blauw Geel voor de rust deed, scoren binnen een minuut, deed het na rust ook bijna. Na een overtreding op
Sten v Vessem kreeg men een vrije trap. De bal gaat richting eerste paal waar Donny v Herpen goed inkwam en de
bal verlengde maar helaas slechts op de trillende lat. In de 55e minuut wederom een honderd procent kans voor
Blauw Geel als Donny v Herpen behoorlijk vrij voor doel de bal inschiet maar de doelman met zijn lange armen de
bal met de vingertoppen tot corner kan tikken. Tien minuten later moet Blauw Geel het duel dan eindelijk op slot
gooien maar wederom staat het vizier niet op scherp. Donny v Herpen legt een bal na een mooie aanval panklaar
voor Emiel vd Sanden die daardoor alleen voor de doelman verschijnt. Helaas gaat zijn inzet langs. Het wordt zo n
dag waarbij alle kansen worden gemist en dus de tegenstander wel eens wel het net kan vinden. In de 67e minuut
komt Joost Janssen op links het zestien meter gebied binnen maar zijn inzet komt bij de eerste paal recht op het
grote lichaam van de GSV doelman. GSV  28 loert nog steeds op de counter en in de 71e minuut gaat uit een van
de spaarzame counters de bal maar net naast de paal over de achterlijn. Maarten v Vugt besluit dan om in de 77e
minuut Mourad Mamaar te vervangen voor Dave Eveleens. Deze gaat iets verdedigender spelen. Tien minuten
voor tijd staat het vizier van Emiel nog steeds niet scherp als hij na een mooie actie binnen de beruchte lijnen zich
zelf vrijspeelt maar zijn inzet vervolgens over de lat ziet gaan. Een minuut later wordt hij vervangen door
Alexander Mols. Dan gebeurd waar iedere trainer van gruwelt. In de 85e minuut wordt een overtreding op Sten v
Vessem niet bestraft. GSV  28 speelt de bal de diepte in en Jurgen Pinckers komt uit om de bal weg te trappen. Hij
mist finaal de bal en een GSV aanvaller kan simpel de bal in het lege doel tikken: 1-1. Sten moet behandeld
worden maar GSV heeft een kostbaar punt in handen. In blessure tijd nog twee hachelijke momenten voor beide
teams. Eerst schreeuwt heel Genhout voor een penalty, die voor hetzelfde geld ook gegeven kon worden, maar
Dhr. v Beurden stond er boven op en gebaarde resoluut dat men moest doorspelen. Felle protesten van met name
de GSV bank ten spijt. En nog geen minuut later het bekende Blauw Geel euvel. Uit een mooie snelle aanval van
Blauw Geel komt Mounir Biyadat in bal bezit in een vrije positie op enkele meters voor het doel maar wat hij deed
weet niemand, de bal ging niet eens op doel . Het was DE kans om alsnog een welverdiende overwinning mee te
nemen. Niet veel later eindigt de wedstrijd en zijn beide ploegen een puntje rijker, of is Blauw Geel twee punten
armer??!!
Jammer want even later bleek dat Deurne met 4-2 had verloren tegen Bekkerveld en dus had winst het
medekoploperschap opgeleverd. Een wedstrijd dus van de gemiste kansen in meerdere opzichten. De strijd om de
titel gaat dus op de slotdag worden beslist waarbij Deurne een voorsprong heeft van twee punten. Ook onderin
vallen dan pas de beslissingen over degradatie en nacompetitie.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:

Doel: Jurgen Pinckers,

Achterhoede: Mehmet Dingil, Gerke vd Akker, Richard vd Kerkhof, Jorg vd Berg

Middenveld: Mounir Biyadat, Joost Janssen, Mourad Mamaar (77e min. Dave Eveleens), Sten v Vessem,

Voorhoede: Emiel vd Sanden(82e min. Alexander Mols), Donny v Herpen.


