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VIERDE KLASSE A BMR ziet kans op huzarenstukje én periodetitel in blessuretijd verijdeld

Geusselt Sport pakt periode
door Leo Jaspers
MAASTRICHT – Conform het verwachtingspatroon van de Limburgse voetbalkenners haalde
Geusselt Sport tegen BMR de periodetitel binnen. Dat die prijs
werd binnengehaald na een 1-1
gelijkspel was minder aannemelijk. In blessuretijd kopte Pascal
Watrin de bevrijdende treffer tegen de touwen.

Oh wat kostte het veel zweet, irritatie, frustratie en verbaal geweld om
het succes, notabene in blessuretijd, te realiseren. Het tactisch goed
geposteerde BMR maakte zowel in
de eerste als de tweede helft het leven van de kwalitatief veel sterkere
opponent erg zuur. Ondanks een
voortdurend veldoverwicht met
een record aantal corners als gevolg, slaagde de thuisploeg er niet
in bressen in het dichtgetimmerde
BMR-bolwerk te slaan. Aan de andere kant moest Geusselt Sport continu op de hoede zijn voor een
BMR-counter, waarbij de lepe Rik
Caelen als een aasgier op zijn kans
loerde.
Na dik een uur klopte dat
BMR-concept als een bus. Vanuit
het achterveld werd de bal diep gestuurd richting Caelen, die de Geusselt Sport-achterhoede de hielen
liet zien, keeper Jimmy Vriezelaar
omspeelde en de bal beheerst binnenschoof: 0-1 Een huzarenstukje
leek in de maak. Zeker nadat diezelfde Rik Caelen, vijf minuten later opnieuw alleen voor de Geusselt Sport-keeper opdook, maar de
bal in het zijnet zag belanden.
„Doodzonde dat die bal er niet ingaat. Dat zou pas echt een daverende verrassing zijn geweest. Maar
als we realistisch zijn, moeten we
erkennen dat Geusselt Sport gewoon meer kwaliteit in huis heeft
en met die late tegentreffer verdiend, op doelsaldo, de periodetitel
pakt. We zijn al lang tevreden dat
we hier niet zijn afgebluft en in
puntentotaal gelijke tred met die
ploeg hebben kunnen houden”, gaf
hij na afloop ruiterlijk toe.
Een mening die ook zijn trainer
Patrick Dohmen onderstreepte. De

Geusselt Sport uitzinnig van vreugde na het behalen van de eerste periodetitel.
trainer en zijn technische staf zien
in de remise een goede stap op weg
naar een mooie toekomst, zonder
degradatiezorgen.
De eer van die verdiende gelijkmaker kwam op naam van karaktervoetballer Pascal Watrin. Hij
zwoegde van voren naar achteren
dat het een lieve lust was en was telkens bereid het vuile werk op te
knappen. In de blessuretijd zag hij
zijn kans. Bij de zoveelste corner
plantte hij bij de tweede paal zijn

hoofd verwoestend tegen de bal en
liet de uitblinkende en foutloze
BMR-doelman Raymond Lacroix
kansloos: 1-1.
Het siert de sportiviteit van de
noeste Watrin dat hij na afloop
meteen op zijn tegenstanders toetrad en hen complimenteerde met
de geleverde taaie tegenstand. Pas
daarna kreeg hij oog voor de feestende ploeggenoten en zijn zichtbaar opgeluchte trainer Wil Kruijntjens. „Wat hebben we het vandaag
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zwaar te verduren gehad. We konden maar niet het juiste recept vinden om de BMR-muur te slechten.
Ons tempo was te laag en dan
speel je de tegenstander in de
kaart. Mijn respect voor de wijze
waarop BMR ons partij gegeven
heeft. Voor ons is er nu reden voor
een klein feestje, maar we zijn pas
echt tevreden als we de titel pakken. Daar mogen we geen doekjes
om winden”, blikte Kruijntjens alvast vooruit.

