
Zondag 8 November toog Blauw Geel met aanhang, zo n 40 kilometer naar het zuiden, langs de Kanaal, voor
het duel met sv Someren.
Onder leiding van scheidsrechter Kroesen trapt Blauw Geel af en het zal al snel worden geconfronteerd met het
feit dat de gastheren levens gevaarlijk kunnen zijn. In de 7e minuut had Someren al de kans om de score te
openen. Eerst middels een gevaarlijke aanval die gelukkig door Jurgen Pinckers tot corner kan worden
verwerkt. Vanuit de corner uiteindelijk een prachtig schot dat onder lat was gevallen ware het niet dat Jurgen
de bal net over de lat kon tikken. Een snelle achterstand bleef dus gelukkig uit want dan was het zowaar nog
moeilijker geworden. Eerste doelpoging s van Blauw Geel pas in de 18e minuut. Rechtsback Mike Eveleens
probeert het van afstand en hij ziet de bal net over de lat gaan. In de 23e minuut krijgt een Someren speler geel
gepresenteerd van scheidsrechter Kroesen als hij de opstomende Mike van achteren vloert. Het spel golft op en
neer en beide zijn in een overigens sportief duel aan elkaar gewaagd zonder echt gevaarlijk te worden. In de
35e minuut loopt Geoffrey Prommayon tegen een gele kaart aan doordat hij protesteert als Someren een vrije
trap krijgt. Grootste kans voor Blauw Geel is dan aanstaande. In de 40e minuut komt een voorzet van rechts op
maat in het zestienmetergebied bij Donny v Herpen. Met een prachtige beweging krijgt hij in vrije positie
controle over de bal. Helaas voor hem besluit hij de bal niet te richten op een hoek maar schiet hij recht op de
doelman. De rust wordt bereikt met een 0-0 stand. Gezien het veldspel en de kansen een juiste weerspiegeling.
Wie na rust kan scoren zou wel eens spekkoper kunnen worden

Maarten v Vugt laat in de rust Donny v Herpen in de kleedkamer achter en zijn vervanger is Geert Korsten.
Blauw Geel wordt dreigender en schroeft het tempo op. Vijf minuten later is Blauw Geel gevaarlijk uit een
standaard situatie als een vrije trap van wederom Mourad over het doel verdwijnt. Niet veel later moet Jurgen
Pinckers handelend optreden bij een counter van Someren. Het ziedende schot kan hij tot corner verwerken. In
de 72e minuut wordt de moegestreden kilometervreter Sten v Vessem vervanger door Jorg vd Berg. Blauw
Geel voert dan ook de druk op Someren op. In de 72e minuut is Dave Eveleens over rechts weg en ziet hij zijn
inzet door de doelman met moeite worden gekeerd. De bal lijkt voor de voeten van Joost Janssen te komen
maar hij schrikt of glijd uit waardoor de inzet naast het doel verdwijnt. Blauw Geel moet blijven oppassen op
de snelle uitbraken van Someren. Een van die uitbraken wordt afgefloten na het vlagsignaal van de
grensrechter tot woede van de Someren bank en het publiek dat hun speler absoluut niet in buitenspel positie
zag en in de 81e minuut snelt een Someren speler gevaarlijk alleen op Jurgen Pinckers af maar kan een prima
verdedigende Mike Eveleens het schot nog kraken tot corner. In de 83e minuut mag Mehmet Dingil nog
invallen voor Dave Eveleens. Blauw Geel heeft Someren inmiddels stevig in de tang en is veel dreigend op de
Someren helft maar kan niet meer tot scoren komen ook niet in de ruim bijgetelde blessuretijd. Het duel
eindigs zoals het begon: 0-0.

Het was een matige wedstrijd met weinig hoogte punten. Scheidsrechter Kroesen had weinig moeite in dit
sportieve duel. In de eerste helft golfde het spel op en neer en waren beide goed aan elkaar gewaagd. Blauw
Geel speelde in een te laag tempo en Someren leek dreigender als het al aanviel. Na de rust was het vooral
eenrichtingsverkeer op het doel van Someren, het tempo lag wel hoger bij Blauw Geel maar het kon de
Someren defensie nauwelijks in verlegenheid brengen. Was het gemis aan creativiteit van Mounir Biyadat te
groot?? Blauw Geel had eigenlijk geen uitgespeelde kansen, behalve dan de kans van Donny voor de rust. Als
het gevaarlijk was dan was het via standaard situaties en dat was vandaag te weinig tegen een tegenstander die
graag teruguit wilde en het spel laat maken door de opponent. Natuurlijk wist men dat het niet gemakkelijk zou
worden, we hebben het in Someren nooit makkelijk, gelukkig was er wel strijd. Voorin was men ongevaarlijk
en dat moet zorgen baren. Het scorend vermogen is minimaal, echter wel positief is dat men voor de zesde keer
op rij de nul weet te houden. Extra jammer achteraf is dat men twee punten verliest als men verneemt dat
medekoploper Groene Ster thuis verliest met 1-3 van Bekkerveld. De voorsprong op de achtervolgers had
groter kunnen zijn maar voor het eerst deze competitie is er slechts 1 Koploper in deze klasse en dat zijn WIJ.
Met een punt voorsprong op Deurne en Groene Ster, en drie op FC Vinkenslag. HOUDEN ZO.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:
Doel: Jurgen Pinckers,
Achterhoede: Geoffrey Prommayon, Jeroen Minneboo, Sjack v Rijsbergen, Mike Eveleens,
Middenveld: Dave Eveleens (83e min. Mehmet Dingil), Joost Janssen, Mourad Maamar, Sten v Vessem (69e
min. Jorg vd Berg)
Voorhoede: Emiel vd Sanden, Donny v Herpen (45e min. Geert Korsten)


