
Voor de tweede week op rij toog Blauw Geel diep Zuid Limburg in want, Blauw Geel moest gaan inhalen tegen VV
Schaesberg in Landgraaf. Altijd een lastige opponent. De complete achterhoede was geschorst vanwege opgelopen
gele kaarten en dus moest Maarten v Vugt gaan puzzelen. Naar achteraf zou blijken paste zijn puzzel precies. Jorg vd
Berg begon in de basis als linksback op de plaats van Mike Eveleens, als rechtsback stond Dave Eveleens, normaal
halfveld, op de plaats van Geoffrey Prommayon. Het centrale verdedigersduo Jeroen Minneboo en Sjack v Rijsbergen
werd vervangen door de Veghelse Youngsters Gerke vd Akker en Mehmet Dingil.
Voorin stonden Emiel vd Sanden en Donny v Herpen.
De regen zou vandaag de gehele wedstrijd aanhouden en het al zware veld zou er niet beter op worden.
Scheidsrechter Maas uit Roermond gaf het duel vrij en kon na ongeveer 20 seconde al geel gaan geven. Een forse
overtreding van Jorg vd Berg leverde hem geel op. Drie minuten later was er geel voor een speler van Schaesberg. In
de 5e minuut moest doelman Jurgen Pinckers een verraderlijke voorzet tot corner tikken. De begin fase van het duel
was voor de gastheren en twee minuten later kregen zij dan ook de mogelijkheid om de score te openen. Een diepe bal
op de spits werd door Jurgen beoordeeld als dat hij niet uit moest komen en Mehmet Dingil stond niet goed opgesteld
waardoor de spits alleen op Jurgen Pinckers afkon. De staat van het veld was ditmaal in het voordeel van Blauw Geel
want de bal sprong even op waardoor de spits de bal niet goed mee kon krijgen en zodoende kon Jurgen het gevaar
alsnog teniet doen. In de 15e minuut werd een overtreding gemaakt op de mee opgekomen Jorg vd Berg. Hij nam zelf
de vrije trap die door Donny v Herpen met het hoofd werd verlengd naar de tweede paal. De doelman van Schaesberg
was volstrekt kansloos op deze kopbal en mocht de bal dan ook uit de netten halen: 0-1. Een mooie opsteker voor het
gehavende Blauw Geel dat door de gastheren tot dan toe werd terug gedrongen. Twee minuten later viel echter al de
gelijkmaker. Schaesberg zette nog meer aan na de achterstand en bij een voorzet kreeg Mehmet Dingil een lichte duw
in de rug waardoor hij de bal raakte en deze voorbij de uitgelopen Jurgen tikte: 1-1. Een ongelukkige actie maar een
speler van Schaesberg stond dusdanig vrij dat als hij de bal niet had geraakt deze hem ook wel in het doel had
gekregen. Het spel golfde vervolgens op en neer en het was geen moment saai. Blauw Geel toonde mooie aanvallen
maar kon niet afwerken, Schaesberg voetbalde zeker goed mee maar kon ook niet echt gevaarlijk worden. In de 30e
minuut was er een voorzet van Jorg in de diepte op Emiel vd Sanden. Een Schaesberg verdediger wilde de bal ruimen
en kreeg hem binnen de zestien meter tegen de hand alvorens de bal over de achterlijn tot corner verdween. Blauw
Geel wilde natuurlijk graag en penalty maar kreeg die niet. Onopzettelijk hands was de uitleg van Scheidsrechter Maas
en die uitleg is  te billijken. Beide kemphanen gingen rusten met een 1-1 stand.
Meteen na rust zette Blauw Geel aan. Binnen 6 minuten kreeg men twee goede mogelijkheden. Bij de eerste speelde
Donny v Herpen de bal iets te ver voor zich uit en kon de doelman de bal via hem over de achterlijn laten gaan. Even
later was er een mooie aanval over enkele schijven waarbij uiteindelijk Donny v Herpen met een mooie volley de
aanval afsloot. Helaas voor hem ging de bal rakelings voorlangs. In de 65e minuut had Donny wel succes. Joost
Janssen had een mooie steekbal in huis op Donny die verre van buitenspel stond. Hij treuzelde niet al te lang en schoot
in vrije positie hard en beheerst binnen. Protesten van de Schaesberg defensie aan het adres van Scheidsrechter Maas
en de eigen grensrechter, die het behoorlijk moest ontgelden, ten spijt. De man hield zijn vlag omlaag, terecht en dus
keurig, maar de verwensingen aan zijn adres van eigen spelers waren niet mals. Respect voor deze man. In de 72e
minuut behoed Jurgen Blauw Geel voor de gelijkmaker. Een voorzet gaat over Mehmet heen en de Schaesberg speler
krijgt een vrije kopkans. Jurgen maakt de kans bekwaam onschadelijk. In de 74e minuut mag Emiel vd Sanden,
ondanks een vlagsignaal, terecht door van Scheidsrechter Maas. Komende van links gaat zijn lob helaas net over de
verre kruising omdat de doelman er nog net met de vingertoppen aankan. Maarten v Vugt wisselt in de 83e en 84e
minuut. Eerst wordt Donny v Herpen gewisseld voor Richard vd Kerkhof en daarna Mounir Biyadat voor Geert
Korsten. Schaesberg probeert er nog een slot offensief uit te persen voor een broodnodig punt want met een nederlaag
geraakt men steeds meer in de degradatiestrijd verzeild. Het komt echter niet meer in de buurt van het doel en als
Scheidsrechter Maas na de nodige blessuretijd fluit voor het einde van de wedstrijd heerst er vreugde alom bij Blauw
Geel en aanhang. Blauw Geel wint met 1-2 deze zeer lastige uitwedstrijd. Blauw Geel was onherkenbaar t.o.v. vorige
week, in positieve zin natuurlijk, qua opstelling maar ook m.b.t. het spel. Het creëerde gewoon weer kansen was
dreigend en liet goed veldspel zien. Dan nog te bedenken dat men de complete achterhoede miste en het geeft deze
overwinning nog meer glans. Het was een levendige wedstrijd waarin veel viel te beleven. Voetballend was Blauw
Geel wat beter dan de gastheren maar met inzet en beleving konden zij goed meekomen in deze wedstrijd. Een puike
prestatie van het gehele team, iedereen voerde zijn taken goed uit en men kon mee in de strijd. Het centrale jeugdige
verdedigingsduo mag wel wat extra eer toekomen: Klasse. Man van de wedstrijd was door zijn twee goals uiteraard
Donny v Herpen.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:
Doel: Jurgen Pinckers,
Achterhoede: Jorg vd Berg, Mehmet Dingil, Gerke vd Akker, Dave Eveleens
Middenveld: Sten v Vessem, Joost Janssen, Mounir Biyadat (84e min. Geert Korsten), Mourad Maamar,
Voorhoede: Emiel vd Sanden, Donny v Herpen (83e min. Richard vd Kerkhof)


