
Blauw Geel blijft bij na winst op LHC
EYGELSHOVEN - Blauw Geel deed zondagmiddag in het diepe Zuiden wat er werd verwacht: winnen van
LHC. De ploeg van Maarten van Vugt zegevierde met 0-2 echter niet zonder slag of stoot. Typerend was dat de
doelpunten in het prille begin en in de absolute eindfase vielen. Sjack van Rijsbergen en Emiel van der Sanden
vonden het net voor de Veghelaren.

Stukken sterker
In de 8e minuut al opende Blauw Geel de score. Uit een hoekschop van Richard van de Kerkhof kopte Sjack van
Rijsbergen de Veghelaren op 0-1. Blauw Geel was in die fase stukken sterker, maar kon dit niet in treffers vertalen.
De mogelijkheden waren er wel degelijk, maar te gehaast spel of slordigheden in de afwerking hielden LHC nog in
leven.

Geen genade
Na rust werd het zeker niet beter waar de Limburgers steeds meer opportuun gingen spelen. Hoge ballen voor de neus
van Jurgen Pinckers. De lat moest zelfs redding brengen nadat de bal daar via een scrimmage tegen belandde. In een
fase dat de 1-1 meer geloofwaardig zou zijn geweest, bouwde Blauw Geel de voorsprong uit. Geert Korsten trok in de
82e minuut weg op links en millimeterde de bal exact op de schoen van Emiel van der Sanden. De Veghelse spits
kapte zijn tegenstander uit en scoorde beheerst 0-2.

Maarten van Vugt was ondanks de wat mindere fase dik tevreden: "Ja dat is logisch. We hadden het onszelf minder
moeilijk gemaakt als we de voorsprong voor rust al hadden uitgebouwd. Dat deden we helaas niet terwijl de kansen
voldoende aanwezig waren. Dan breng je de tegenstander in de wedstrijd. We blijven winnen en dat is leuk. De pest is
dat dit onze tegenstanders ook doen ha ha..Het gat met EHC wordt wel groter nu."

De topper
LHC kwam nog wel tot een treffer uit een freekick. Echter het doelpunt vond in de ogen van de arbiter geen genade
om dat hij nog niet voor het nemen had gefloten. Blauw Geel won voor de vijfde maal op rij en staat samen met
Groene Ster en Deurne op kop. Zaterdag wordt er gebekerd tegen het haperende JVC en een week later volgt de
topper thuis tegen Deurne.

Uitslagen:
Someren - TOP 2-0
Deurne - EHC/Heuts 2-1
LHC - Blauw Geel'38/Otter-W. 0-2
FC Vinkenslag - Bekkerveld 2-0
Sparta'25 - Groene Ster 1-3
GSV'28 - V.V. Schaesberg 1-1


