
Zondag 13 september en op het programma een vroege topper in de eerste klasse D want Blauw Geel moest naar
Heerlerheide voor het duel tegen Groene Ster.
Blauw Geel trapte af voor het duel dat onder leiding stond van Dhr Verbakel uit Erp en deed dat in de zelfde opstelling
als vorige week tegen Fc Vinkenslag. Men startte sterk maar de eerste kans was toch voor de gastheren. In de 3e min.
Komt spits Sjoerd Knibbeler voor Jeroen Minneboo maar zijn inzet gaat gelukkig hoog over. Tien minuten later
gevaarvoor het doel van Groene Ster. Richard vd kerkhof schiet een vrije trap eerst in de muur alvorens hij de
herkansing via het hoofd van Donny v Herpen bij de vrijstaande Jorg vd Berg ziet komen. Laatst genoemde schiet de
bal op de doelman maar er is dan al gevlagd en gefloten voor buitenspel. Vijf minuten later krijgen beide teams een
kans binnen de minuut. Uit een counter is eerst Groene Ster dicht bij een goal maar Joost Janssen werpt zich in de baan
van het schot en voorkomt zo erger. Meteen in de tegenaanval is Mounir Biyadat weg over rechts en kan hij alleen op
de doelman af. Zijn inzet is net iets te hoog, passeert wel de doelman maar gaat ook via de bovenkant van de lat over.
Wat als die bal erin was gegaan?? In de 24e minuut weer een gevaarlijke counter van de gastheren maar de bal gaat
voorlangs. Vanaf de 26e minuut wordt het wat onvriendelijker. Jeroen Minneboo krijgt geel voor het vasthouden van de
irritante Sjoerd Knibbeler die Jeroen tot twee keer toe behoorlijk lichamelijk bespeelde . Iets wat de leidsman telkens
ontging. Die zelfde gevaarlijke spits scoorde een minuut later de 1-0. Sjack v Rijsbergen werd door hem opgejaagd en
speelde de bal te kort terug op de wel uitkomende Jurgen Pinckers die echter kansloos was doordat de spits hen beide te
snel af was. In de 30e min het eerste geel voor Groene Ster als Tom Deelen erg hard Mourad Maamar onderuit
schoffelt. Het tweede geel voor Blauw Geel in de 32e minuut voor Sjack als hij Sjoerd Knibbeler met een te late tackle
raakt. Beide geel is terecht. Voor rust is het dan gedaan met de voetballende hoogte punten. Rick Raeven van Groene
Ster krijgt nog geel in de 39e minuut als Groene Ster mag ingooien en hij Sten v Vessem hard in de rug duwt.
Blauw Geel was zeker tot aan de 27e minuut spelbepalend en had voetballend meer in huis. Groen Ster wist echter door
1 fout een voorsprong te nemen. Nog niets aan de hand er komen nog 45 minuten. Rust 1-0.
In de rust grijpt Maarten v Vugt in, Hij laat Richard vd kerkhof in de kleedkamer achter en zijn vervanger is Emiel vd
Sande. Iedereen aan Blauw Geel zijde hoopt natuurlijk vervolg van de goede eerste helft en op een snel doelpunt. Een
snel doelpunt komt er ook maar dan voor Groene Ster. In de 49e minuut is men na een voorzet niet attent genoeg en
Marcel Poque kan in twee keer aanleggen zorgen voor de 2-0. In de 57e minuut is er tussen Sjoerd Knibbeler en Sjack v
Rijsbergen wat onvriendelijkheden en op appel!!?? Trekt Dhr Verbakel geel voor beide spelers waardoor Sjack het veld
met Rood moet verlaten. Hij uit zijn frustraties op een dusdanige manier die Blauw Geel onwaardig is. Dan weet
iedereen aan Blauw Geel zijde dat het een schier onmogelijke taak wordt om de achterstand weg te werken. In de 59e
minuut gaat de doorgaans zo sterk spelende Jeroen Minneboo in de fout en zijn pass wordt onderschept waardoor
Groene Ster al bijna de 3-0 kan produceren. Sjoerd Knibbeler vind echter Jurgen op zijn pad en via hem beland de bal
slechts op de paal. In de 61e minuut wordt het pleit definitief beslecht. Groene Ster dat veelal over hun rechterzijde
gevaarlijk was is dan wederom over rechts weg. Diego Jongen kan vervolgens beheerst afronden en tekent voor de 3-0.
Een debacle kondigt zich aan voor Blauw Geel. In de 61e minuut wordt Jorg vd Berg vervangen door Dave Eveleens.
In de 70e minuut red Jurgen met een puike zweef en voorkomt daarmee dat de bal in de kruising verdwijnt. Acht
minuten later moet hij echter wederom capituleren als Diego Jongen vrij kan uithalen en zijn tweede en Groene Sters
vierde laat aantekenen: 4-0. Maarten wisselt in de 79e minuut nog, Mounir Biyadat wordt vervangen door Mehmet
Dingil. In de 84e minuut krijgt Dave Eveleens nog een gele kaart, dat had ook rood kunnen zijn, als hij een ingooi wil
nemen maar eerst nog een slaande beweging maakt naar een Groene Ster speler die vervelend doet en vervelende
opmerkingen maakt. Ook de Groene Ster speler krijgt geel en het is zijn tweede en hij kan dus ook met Rood
vertrekken. Het is dan weer tien tegen tien maar het leed is voor Blauw Geel dan al geschied. Laatste grotere kans is
nog voor Blauw Geel als in de 86e minuut Donny v Herpen de bal hoog over het doel jaagt. Even later fluit Dhr
Verbakel voor het einde en is Groene Ster met 6 punten uit twee duels in ieder geval (mede) koploper en rest Blauw
Geel niets dan een lange terug reis zonder punten. Blauw Geel verloor vandaag van een intimiderend Groene Ster. Het
was heel onsympathiek en onsportief, het provocerende gedrag van menig Groene Ster speler, het was vooral ook heel
erg dom van sommige Blauw Geel speler om daarop in te gaan. Er waren te veel spelers, aan beide zijde, met een erg
kort lontje en het is zeker Blauw Geel maar ook Groene Ster onwaardig het aantal kaarten (respectievelijk 4 en 6) dat
men kreeg en zeker de reden van de kaarten. Woorden horen geen zeer te doen, je moet echter ten alle tijden met je
handen van een tegenstander afblijven. Scheidsrechter Verbakel had bij drie gele kaarten de schijn tegen en het leek
erop dat hij zelf niet alles of niets had gezien maar op appelleren heeft gereageerd. Echter Blauw Geel dankt de
nederlaag niet aan de scheidsrechter maar geheel aan zich zelf. Een goede eerste helft, men was voetballend sterker als
de gastheren, speelde vooral op de helft van Groene Ster en kreeg ook mogelijkheden, kreeg geen vervolg in de tweede
helft. Spits Donny v Herpen stond ook te geïsoleerd en kreeg te weinig steun om voorin iets uit te richten. Beste man
aan Blauw Geel zijde was vandaag met kop en schouders, daar waren alle supporters het over eens: Geoffrey
Prommayon. CHAPEAU.
Al met al een heel teleurstellend resultaat. Verliezen bij Groene Ster is geen schande en eigenlijk maakt het dan niet uit
of het 1-0 of 4-0 is, de drie punten loop je mis. De manier waarop is erger, stof tot na denken dus. Snel vergeten dit
debacle.
Blauw Geel zal er dan weer moeten staan want het zal ook geen gemakkelijke klus worden. Mannen de schouders
eronder en ga ervoor. SUCCES.


