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BEKER Fusieclub veegt onderbezet DBSV op halve kracht van de mat

Geusselt Sport
geeft visitekaartje af
door Bas Dingemanse
MAASTRICHT – De aftrap van de be-

kerwedstrijd tussen Geusselt
Sport en DBSV was een bijzondere. Voor het eerst speelde de
thuisploeg een officiële wedstrijd onder zijn nieuwe naam,
en met succes: 6-0.
Op papier leek het allemaal zo
mooi. De eerste aftrap van vijfdeklasser Geusselt Sport tegen het op
twee niveaus hoger acterende
DBSV. Maar sentimenten waren
niet op zijn plek aan de Maastrichtse Olympiaweg. In een lome pot
voetbal was de thuisploeg veel te
sterk voor zijn opponent. „Ik zie
dit als één van onze oefenwedstrijden”, was Geusselt-trainer Peter
van Bijnen duidelijk. „Daarbij is er
na de fusie van WVV’28 en Rapid
bijna niks meer overgebleven van
die andere jongens”, doelt hij op de
laatstgenoemde club. Slechts twee
spelers van het voormalige Rapid
sloten aan bij de selectie van Van
Bijnen. „En die waren er nu niet
eens bij.”
De kern bestaat uit de mannen
die twee keer op rij promotie naar
de vierde klasse misliepen. In feite

‘oefende’ WVV tegen het Maastrichtse studententeam, alleen onder een andere naam.
Dat deed het overigens uitstekend. Na ruim een kwartier spelen
was het al 2-0. De uitblinkende Abdelhak Ziani ging de boeken in als
de eerste doelpuntenmaker van
Geusselt Sport. Hij schoot de bal
snoeihard in de kruising: 1-0. Vervolgens zag hij goalgetter Melvin
Haan de tweede treffer maken uit
een rebound. Dat het voor rust bij
die twee goals bleef mocht een
klein wonder heten. De paal, doelman Gijs Beenker, maar vooral de
Geusselt-spelers zelf voorkwamen
een grotere marge.
Het was schrijnend om te zien
hoe DBSV zich staande probeerde
te houden in de vloedgolf aan aanvalskracht van zijn tegenstander.
„Maar er is geen man overboord.
Dit was onze eerste wedstrijd van
het seizoen en we hebben het team
absoluut nog niet compleet”, concludeerde DBSV-oefenmeester Nico Perez na afloop. „Er zullen nog
zo’n vijftien spelers bij komen tijdens de komende weken. Na de income in Maastricht kunnen we pas
echt beginnen. Zo werkt het nou
eenmaal bij een studentenelftal.”

Aanvoerder Patrick Corvers van Geusselt Sport wint ook dit kopduel.

De gasten sprokkelden met pijn
en moeite dertien spelers bij elkaar
voor de bekerconfrontatie. Het gebrek aan mankracht en in grotere
mate aan kwaliteit brak de formatie vooral in de tweede helft op. De
wedstrijd was amper hervat, of
Kenneth Ravesteijn schoot alle mogelijke hoop van de studenten aan
diggelen: 3-0. Het begin van een
langdradig tweede bedrijf, waarin
Ravesteijn nog tweemaal scoorde
en een assist gaf op invaller Soufiane Amghar: 6-0. Een uitslag die
nog schappelijk uitpakte voor de
bezoekers.
Van Bijnen maakte gebruik van
de geringe tegenstand door verschillende tactieken uit te proberen.
„Onze kracht ligt op de vleugels,
daar kunnen we gevaarlijk zijn.
Maar tegen het einde heb ik gezegd
dat ze de lange bal moesten spelen.
Dit was de ideale wedstrijd om dat
te oefenen.” De coach waagde zich
ondanks de ruime zege niet aan
een voorspelling voor de aanstaande competitie. „Ik ben altijd voorzichtig met dat soort uitspraken.
Die krijg je altijd terug als het even
niet loopt. Maar we moeten met
dit team mee kunnen draaien in de
top van de ranglijst.”

foto Ermindo Armino

