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VIERDE KLASSE A Koploper Geusselt Sport wint en blijft op titelkoers

Geusselt Sport-speler Patrick Crijns (l) is Heer-verdediger Louis Hendriks te snel af en scoort.
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Nog een weekje wachten
Dankzij een 4-1 overwinning op RKSV Heer is Geusselt
Sport weer een stap dichterbij de titel. Komende zondag is
een gelijkspel op bezoek bij DBSV voldoende om de kampioensvlag te hijsen.
door Dennie Sormani

G

eusselt Sport had vooraf
maar één doel: zelf winnen. Pas dan kon worden
gekeken naar de enige
overgebleven concurrent in de titelstrijd in 4A: RKVVM.
Mocht die ploeg onverhoopt struikelen over Bunde, dan was de formatie van trainer Wil Kruijtjens
voor het tweede jaar op rij kampioen.
Vorig seizoen waren de Maastrichtenaren, onder een andere coach, al
de sterkste in de vijfde klasse. Maar
doordat de equipe uit Margraten in
de rust al met 3-0 leidde (eindstand 8-0), konden de champagneflessen bij Geusselt Sport weer een
week de ijskast in.
Coach Kruijtjens was na afloop tevreden met het resultaat en keek

meteen uit naar de volgende wedstrijd. „We hebben het zelf in de
hand. Met onze kwaliteiten moeten we het zondag tegen DBSV gewoon afmaken”, vertelde de trainer
vol vertrouwen. „Het was natuurlijk leuker geweest om thuis kampioen te worden, want we hadden
al een diskjockey besteld om het
feest compleet te maken. Nu wordt
het een week uitgesteld, dan gaan
we het nog eens dunnetjes overdoen.”
Geusselt Sport begon wat gespannen aan het duel en er leek sprake
van enige kampioensdruk. De
thuisploeg speelde slordig en Heer
kon lange tijd tegenstand bieden.
Maar toen Patrick Crijns na een
half uur de 1-0 binnenschoot, viel
de spanning voor een groot deel
van de gastheren af.
Nadat in de rust duidelijk werd dat

een kampioenschap er nu niet inzat, ging de formatie van Kruijtjens
een stuk beter voetballen. Dat resulteerde al snel in een doelpunt van
topscorer Kenneth Ravesteijn, die
een vrije trap van Rick Sour onberispelijk binnenknikte: 2-0. Daar
bleef het niet bij. Vijf minuten later
was Dave Engelen de snelste in een
scrimmage: 3-0.
Even leken de gasten zich terug in
de wedstrijd te knokken. Heer-invaller Ruud Hardy schoot een kwartier voor tijd de 3-1 tegen de touwen, maar dat bleek slechts een opleving. Melvin Haan maakte aan alle illusies bij de rood-groenen een
einde: 4-1.
Kruijtjens: „In de eerste helft zat er
veel spanning op. Als we slimmer
met de kansen waren omgegaan,
hadden we makkelijk met 6-1 kunnen winnen”, aldus de trainer.
„Het is met dit elftal geen kunst
om kampioen te worden. We hebben deze doelstelling vooraf uitgesproken, maar dan moet je het natuurlijk ook waarmaken. Ik durf
zelfs te stellen dat deze selectie
thuishoort in de derde of tweede
klasse.”

