
Blauw Geel speelt gelijk tegen Sparta 25
BEEK EN DONK  Sparta 25 en Blauw Geel 38 kwamen zondagmiddag niet tot scoren.
In de waterkoude van sportpark t Heereind bleef de stand zoals -ie begon: 0-0. De
bezoekers uit Veghel hadden voor rust het beste van het spel en creëerde veel kansen.
Echter tot ontsteltenis van de ruim opgekomen Veghelse getrouwen werd het een
ouderwetse Frits van Turenhout: Nul  nul .

Blauw Geel begon in Beek en Donk met een waslijst aan absenties. Geoffrey Prommayon,
Mourad Maamar, Sjack van Rijsbergen, Mike Eveleens en Mounir Biyadat waren niet fit of
geschorst. Maar dat mag geen excuus zijn de selectie is daarvoor breed genoeg.Blauw Geel
was vooral voor rust met voorsprong de ploeg met de meeste initiatieven. Een surplus aan
kansen waarvan er niet een werd benut. Vaak tot ontsteltenis van de ruim mee gereisde
Veghelse getrouwen. Sparta 25 kreeg er niet veel, maar wel een hele goeie. Echter Maikel van
Weert maaide hopeloos over de bal vrij voor doelman Pinckers. Richard van de Kerkhof schoot
(rakelings voorlangs) en Donny van Herpen stuitte  na een voorzet van Van de Kerkhof ook op
de vandaag niet te passeren Sparta doelman Hans van Dijk die in alles de baas was.

Na rust stabiliseerde de krachtsverhouding zich en werd Sparta 25 een meer gelijkwaardige
tegenstander. Gescoord werd er niet en dat zag ook een teleurgestelde coach Maarten van
Vugt: Ja, dat is jammer. We hadden het echt voor rust moeten beslissen. Hoewel na rust
kregen we ook kansen, maar dat geluk ontbrak er aan. Het is niet echt hopeloos. We hebben
kansen gehad die moet je dan benutten. Jammer dat de scheidsrechter een paar keer geen
voordeel gaf waar we vrij op de doelman af gingen.  Van Vugt ging aan het wisselen voor
Van Herpen kwam Alexander Mols in het veld, maar de jeugdige Veghelaar kon zijn faam
geen glans geven in Beek en Donk. Ook Maamar kwam nog in de ploeg voor Van de Kerkhof.
Het deed er allemaal niet toe twee punten gingen teloor en dat is best zuur voor de Veghelse
Koploper. Memhet Dingil begon matig, maar ontpopte zich gedurende de wedstrijd als een
volwaardige verdediger met veel kracht in zijn opbouw. Maar ook de jeugdige Dingil kon
ondanks zijn tomeloze inzet in de stand geen wijziging brengen.

Sparta 25 coach Harrie Blokhuis was dik tevreden, maar dat kan nauwelijks een verrassing
zijn.
Blokhuis: Wij zijn heel content met dit puntje tegen de koploper. We hebben de afgelopen
maand amper kunnen trainen. Dinsdag zijn we op en neer naar Lieshout gelopen. Je moet wat.
Blauw Geel heeft lekker kunnen ballen op het mooie kunstgras, maar dat is misschien vandaag
op dit zware veld wel in ons voordeel geweest. Ik had liever een punt gepakt van Deurne dan
van Blauw Geel. Ik gun het de Veghelaren van harte. Ik heb daar mooie jaren gehad.

Blauw Geel: Pinckers, Dingel, Van de Akker, Minneboo, Van den Berg, Janssen, Dave
Eveleens, Van Vessem (85e Korsten), Van den Kerkhof(77e Maamar) ,Van Herpen (65e Mols),
Van der Sanden

Sparta 25: Van Dijk, Bram Kluijtmans,Groot, Werdens, Klomp-Bueters, Snijders, Thijs
Kluijtmans, Ankersmet, Van der Vegt, Jansen, Van Weert(71e Engels)


