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TWEEDE KLASSE G Geusselt Sport herstelt zich tegen koploper LHC na zeldzame nederlaag

Honger naar revanche meteen gestil
gestild
Geusselt Sport zegevierde in
Kerkrade tegen koploper
LHC met 2-4 en schuift op
naar de gedeelde tweede
plaats op de ranglijst. LHC
lijkt even de weg kwijt.
door Henny Ingenbleek

R

uim voor aanvang van de
kraker tegen Geusselt
Sport (2-4) was hij al aanwezig op het sportcomplex van LHC. Hij oogde ontspannen maar dat was slechts schijn.
Sean Kalfics - de hondstrouwe
LHC-supporter - hoopte dat het
verlies van LHC vorige week een incident was en dat de manschappen
van Sid Plum de draad weer konden oppakken.
Kalfics had zijn rolstoel met een
precisie waar Max Verstappen nog
iets van zou kunnen leren geparkeerd voor het poortje, dat toegang
geeft tot de LHC-grasmat.
Als zijn helden naar buiten komen
om de strijd met Geusselt Sport
aan te gaan, schudt hij ze allemaal
de hand en steekt de spelers verbaal een hart onder de riem. „Twee
keer achter elkaar verliezen, dat
zou een schande zijn en mag absoluut niet gebeuren”, vindt Kalfics
die op de LHC-website vermeld
wordt als tweede teammanager.
Geusselt Sport-trainer Wil Kruijntjens is zich ook terdege bewust
van het belang van de topper tegen
LHC. „Vorige week verloren we erg
ongelukkig van Caesar. Als we de
drie punten vandaag niet meenemen wordt het gat met LHC wel
erg groot”, aldus Kruijntjens voor
de topper. In zijn basiself had hij
voor de eerste keer dit seizoen een
plaatsje ingeruimd voor Reniël Litecia. De rechterspits was zes maanden uitgeschakeld vanwege een vervelende schouderblessure. Litecia
beschaamde het vertrouwen van
zijn trainer niet en nam de openingstreffer voor zijn rekening: 0-1.
„Dat doelpunt geeft zelfvertrouwen. Fijn dat ik eindelijk weer kan
voetballen na die vervelende blessu-

Marc Röhlen (9) kijkt toe hoe Reniël Litecia (Geusselt Sport) er tussenuit piept.
re”, vond een uitgelaten Litecia na
afloop van de topper die bol stond
van de spanning. Een straffe wind,
de slechte staat van de grasmat en
veel kleine overtredingen zorgden
ervoor dat er zelden sprake was
van goed en vloeiend combinatievoetbal. De gasten speelden een
wedstrijd om de aansluiting , schoten als een komeet uit de startblokken en hadden na amper twee minuten op voorsprong moeten komen. Keeper Rob Kerris aarzelde,
waarna Patrick Crijns puntspeler
Kenneth Ravesteyn een niet te mis-

sen kans bood. Toch miste hij. De
thuisclub knokte zich terug in de
wedstrijd en had via Marc Röhlen
(schot op de lat) en Patrick Scholz
twee uitgelezen mogelijkheden om
de score te openen. Het geroutineerde Geusselt Sport probeerde
op de knollentuin het spel te maken en scoorde na een half uur binnen een tijdspanne van vijf minuten twee keer.
Na de openingstreffer van Litecia
verdubbelde Rick Sour de score:
0-2. Voor LHC leek een debacle nabij, omdat de gasten ook nog een
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aantal mogelijkheden vakkundig
om zeep hielpen. LHC toonde echter mentale veerkracht en kwam
pal vóór en meteen na rust via treffers van Patrick Scholz en Robin
Faassen verrassend langszij. Het
duel leek te kantelen maar een ongelukkige handsbal van Kenny Faassen gooide roet in het eten.
Arbiter Lemmens uit Hoensbroek
aarzelde niet en legde de bal op de
stip waarna Patrick Crijns de gasten weer naar de leiding schoot.
De 2-4 van Kenneth Ravensteyn na
ruim een uur was de beslissing.

