
Zondag 6 december wilde Blauw Geel ook wel eens een pakje uithalen, een surprise, en dat moest dan gaan
gebeuren in Maastricht tegen Fc Vinkenslag. Decor was het troosteloze sportpark Zuid dat door het donkere
weer misschien wel extra troosteloos aan deed. De natuurlijke grasmat lag er, ondanks het weer van de
afgelopen dagen, echter behoorlijke goed bij. Als koploper verwachte men zeker geen gemakkelijke middag
tegen de nummer vier van de ranglijst die ook nog eens een goed voetballende ploeg was. Winst is echter
belangrijk in de race naar de titel cq promotie.

Iets over half drie floot scheidsrechter Creemers uit Geleen voor aanvang van het duel. Zo n 85 toeschouwers
omzoomden het veld waarvan zeker driekwart uit Veghel. Blauw Geel, vandaag gekleed in geheel Blauw
tenue, liet vanaf begin zien wat de doelstelling was. De Geel Zwarten werden meteen onder druk gezet. In de
3e minuut was er al een aardige kans voor Mourad Mamaar maar zijn inzet ging heel hoog over. Het duel was
fel maar eigenlijk nooit gemeen. Ondanks het veldoverwicht van Blauw Geel bleven verder grote kansen
vooralsnog uit. Ook de gastheren konden voor weinig gevaar zorgen en de eerste echte doelpoging was dan
ook pas in de 25e minuut. De bal ging ruimschoots langs het doel bij Jurgen Pinckers. In de 33e minuut de
eerste doelpoging die ook tussen de palen was. Helaas voor Blauw Geel richtte Geert korsten in vrij riante
positie recht op de doelman. Twee minuten later was het wel raak voor Blauw Geel. Jurgen verdedigt de bal
goed uit. Zijn diepe bal komt op rechts bij Dave Eveleens uit die na een paar meters besluit een mooie boogbal
te geven omdat de grote doelman toch te ver voor zijn doel stond. De bal paste precies: 0-1.
Na rust een ongewijzigd Blauw Geel en een Fc Vinkenslag dat noodgedwongen zijn keeper had moeten
wisselen. Nu stond er weer een doelman in het veld van het kaliber dat ook had gekeept in Veghel. De
wedstrijd was nog geen minuut hervat of Blauw Geel leek op rozen te zitten. Blauw Geel kwam door over
rechts. Emiel vd Sanden gaf een bal goed af op Geert Korsten die de achterlijn kon halen. Hij gaf met een
mooie beweging zijn tegenspeler het nakijken en zette de bal voor richting tweede paal waar een geheel vrij
gelaten Sten v Vessem vrij kon inkoppen: 0-2. Blauw Geel wilde meer en bleef druk uitoefenen. In de 55e
minuut werd een Blauw Geler gestopt met een overtreding. De vrije trap werd genomen door Emiel vd Sanden
die de bal in 1 keer bij de tweede paal binnen schoot: 0-3. Twee minuten later staat het al 0-4. De doelman van
Fc Vinkenslag werkt de bal naar voren maar deze wordt door Mourad Mamaar halverwege de helft van Fc
Vinkenslag opgepikt. Hij zag al dat de doelman te ver voor zijn doel stond en schiet de bal met een boog op
doel. De teruglopende doelman is echter volstrekt kansloos.
Maarten v. Vugt slaat aan het wisselen. In de 71e minuut wordt Mourad Mamaar vervangen door Mounir
Biyadat. In de 77e minuut werd Dave Eveleens gewisseld voor Richard vd Kerkhof. Die wissel had meteen
effect. In de volgende minuut gaf Richard een prima voorzet op Emiel die de bal met de borst klaar legt voor
Geert Korsten. Geert draait en schiet vervolgens zonder twijfel de bal hoog en droog in het doel: 0-5. Door de
dikke bewolking lijkt de duisternis nog sneller zijn intrede te doen. Toch zien de toeschouwers in de regen nog
twee doelpunten. In de 87e minuut wordt Richard vd Kerkhof goed aangespeeld door Mounir Biyadat en kan
Richard zelf de 0-6 aantekenen met een beheerst schot. In de 90e minuut redt Fc Vinkenslag nog de
spreekwoordelijke eer. Uit een vrije trap komt de bal via de muur bij een speler van de gastheren en hij laat
Jurgen kansloos en bepaald de einduitslag op 1-6. Ondanks de vele kleinere blessure gevallen fluit Dhr
Creemers meteen na het aftrappen van Blauw Geel af. De duisternis kwam snel en de wedstrijd was eigenlijk
toch al een tijdje beslist.
Blauw Geel behaalde een geweldig resultaat. Een uitslag die zal aanspreken bij vriend en vijand. Het was zeer
zeker verdiend. Blauw Geel was fel en speelde in een hoog tempo waarin men elkaar ook goed wist te vinden.
Vooraf zal toch menigeen bedenkingen hebben gehad over het eventuele resultaat maar degenen die het duel
hebben gezien hebben ook gezien dat de gastheren vandaag niets in te brengen hadden. Maarten v Vugt,
afgelopen week bijgetekend, zal ook zeker een prettig gevoel hebben over gehouden. De lange busreis terug
was ongetwijfeld ook niet vervelend. Een Prima opsteker voor het duel van aanstaande zondag als Groene Ster
naar Veghel komt. Daar hebben we nog wat tegen recht te zetten maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan.
Al met al genoeg ingrediënten voor een interessant en hopelijk boeiend en spannend duel tussen de nummer 1
en nummer 3 van de ranglijst.

OPSTELLING sv Blauw-Geel  38:
Doel: Jurgen Pinckers,
Achterhoede: Geoffrey Prommayon (63e min. Mehmet Dingil), Jeroen Minneboo, Sjack v Rijsbergen, Mike
Eveleens,

Middenveld: Dave Eveleens (77e min. Richard vd Kerkhof), Joost Janssen, Mourad Maamar (71e min. Mounir
Biyadat), Sten v Vessem

Voorhoede: Emiel vd Sanden, Geert Korsten


