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DERDE KLASSE B Geusselt Sport wint turbulent duel van Sittard

Kevin van Zeyl (Geusselt Sport) zorgde enkele minuten na zijn entree voor de winnende treffer.
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Fletse kraker kleurt rood
Sittard bivakkeert op eerbiedwaardige afstand van koploper Geusselt Sport. Wil de ploeg nog serieus meedoen in
de titelstijd, dan telt in Maastricht alleen maar de winst.
Maar na afloop staat er 2-1 op het bord.
door Bas Dingemanse

E

en volle ziekenboeg, een
voetbalveld bedekt met dorre herfstbladeren en een
spetterend optreden in de
kantine van dj Sjele Drees in het
verschiet. De spelers van Geusselt
Sport en Sittard hebben genoeg redenen om hun zondagmiddag elders door te brengen, maar ze
staan braaf aan de aftrap op het
sportcomplex aan de Maastrichtse
Olympiaweg. Nog één keer vlammen en dan is het aftellen tot het
kerstdiner.
En die laatste wedstrijd voor de onderbreking mag ook wel een kraker
worden, want met koploper Geusselt Sport en subtopper Sittard
staan er twee ploegen op het veld
die de eerste helft van het seizoen
aardig hebben doorstaan. Met enige verwachting wagen een kleine

zestig man aan publiek zich in de
buitenlucht. Als ze verkouden worden, dan maar vanwege hartverwarmend voetbal. Zover zal het echter
nooit komen.
Dirgham Boukhris (Sittard) laat af
en toe een technisch hoogstandje
zien, terwijl de Geusselt-tandem
Jesley Marijnen-Rick Sour bij vlagen etaleert hoe mooi voetbal kan
zijn. Hakje hier, buitenkantje daar.
Voor het echte vuurwerk is echter
de verkeerde man verantwoordelijk. Scheidsrechter Tom Dragstra
fluit vrijwel alles terug, dit tot ongenoegen van beide partijen.
Het wordt onvriendelijk. Al in de
eerste helft volgt het eerste opstootje. „Dit gaat fout”, mompelt een
toeschouwer door zijn dikke sjaal
heen. In de tweede helft loopt het
duel inderdaad rood aan. Er worden onvriendelijke dingen geroepen, er wordt wat geworsteld en

uiteindelijk presenteert Dragstra
tweemaal de rode kaart. Marijnen
en Sittard-captain Giel Buijssen mogen gaan douchen.
Het tempo waarin beide ploegen
graag spelen is verdwenen. De potentiële kraker is verworden tot
een wedstrijd schelden, schoppen
en schwalbes maken. Gescoord
wordt er wel. Tweemaal door de
thuisploeg, een keer door de visite.
Patrick Crijns en Kevin van Zeyl
maken de Sittardse treffer van
Reniël Litecia onschadelijk.
Maar er heerst amper tevredenheid
na afloop. „De scheidsrechter heeft
zo’n zware stempel op dit duel gedrukt”, stelt Geusselt-coach Wil
Kruijntjens. „Het was gewoon niet
leuk meer.” Collega Jurgen de
Haan is ook niet gelukkig. „Die meneer bepaalt de wedstrijd. Maar we
moeten ook naar onszelf kijken.
Het was niet allemaal even goed.”
Toch is er nog enige reden tot glimlachen in Maastricht, want de koppositie is voorlopig veilig. „Over
vier weken zijn we die scheidsrechter vergeten”, zegt Kruijntjens. „En
dan is er nog altijd een gat van vijf
punten met nummer twee.”

