
VEGHEL.

 In de Veghelse vrieskoude won Blauw Geel met 5-1 van Budel. Het bekerduel, dat al eerder in
Budel werd afgelast, werd door de KNVB omgezet naar Veghel. Een thuiswedstrijd voor
derdeklasser Budel, maar gespeeld in Veghel. Blauw Geel won met 5-1 en alle doelpunten
waren van Veghelse makelij.

Het kleumende publiek op het Prins Willem Alexander sportpark werd getrakteerd met een
vroege treffer. Verdediger Mehmet Dingel was de maker: 1-0. De Blauw Geel youngster kreeg
opnieuw een basisplek van Maarten van Vugt. Sjack van Rijsbergen keerde na zijn schorsing
terug waardoor Gerke van den Akker weer naar de reservebank verdween.
De pretmomenten voor de ploeg uit Budel waren dinsdagavond schaars. Een van de weinige
kwam echter al negen minuten na het doelpunt van Dingel. De in het nauw gedreven Joost
Janssen verraste zijn eigen doelman met een fraaie  lob. De wedstrijd vervlakte wat na de
gelijkmaker. Middenvelders vergaten bij te sluiten en de creativiteit voorin was vaak
schrijnend. Toch kwam Blauw Geel nog voor rust op voorsprong. Sten van Vessem werkte
zich weer een slag in de rondte. De kleine Working Horse van Blauwgeel stond aan het einde
van een voorzet van Richard van de Kerkhof: 2-1.

De tweede helft was van beter allooi. Linies sloten meer naadloos aan en bovendien waren er
wat omzettingen. Jorg van den Berg (goede eerste helft) en Joost Janssen verdwenen uit de
ploeg. Dingel liet zich steeds vaker zien in de aanval en spits Donny van Herpen was in de
ploeg gekomen. Één op één spelend achterin verscheen Blauw Geel steeds frequenter voor
Budel -doelman Bogers. Het was echter wachten tot de 53e minuut. Opnieuw was Dingel de
maker. Zijn doorzetten betekende 3-1. Geert Korsten mocht rechtdoor lopen de zestien in en
tekende voor 4-1.Invaller Alexander Mols bepaalde kort voor tijd de eindstand met een lage
schuiver naar 5-1. Blauw Geel verzekerde zich middels deze ruim zege plaatsing voor de
volgende ronde van de KNVB-beker.

Blauw Geel:   Pinckers,  Van de Berg  (46e Gerke van de Akker),   Minneboo(68e Mols),
Van Rijsbergen,  Dingel,  Janssen(46e Van Herpen),  Van de Kerkhof, Mamaar,  Van Vessem,
Van der Sande,  Korsten.


