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VIERDE KLASSE A DBSV maakt het kampioen erg lastig

Geusselt Sport viert de titel in 4A.

foto Loraine Bodewes

Geusselt Sport flikt het weer
Op de successen van Geusselt Sport (fusieproduct van
WVV’28 en Rapid) schijnt geen maat te staan. Met de 2-3
uitzege bij het internationale studentenkorps van DBSV
claimde de ploeg het tweede kampioenschap op rij.
door Leo Jaspers

S

tralend voorzitter Jan Karssemakers (ex-WVV): „Als
club liften we geweldig
mee op de successtory van
ons eerste elftal. Met een verbazende snelheid is daardoor het bloedgroepengevoel uit de gelederen van
de club verdwenen. We zien ook
dat steeds weer nieuwe supporters
onze wedstrijden bezoeken en dat
zelfs nieuwe spelers zich spontaan
bij ons aanmelden.”
Intussen loopt Theo Hoofs (Rapid-verleden) gehuld in truitje met
de tekst ‘Iech bin Geusselt Sport supporter’ toeterend met zijn camera
in de aanslag rond om zoveel mogelijk kampioenstaferelen vast te leggen. De stevige vrachtwagenchauffeur heeft uit voorzorg maar
enkele dagen vrijaf genomen om

het kampioensfeest volop mee te
kunnen vieren. „Ik ben gisteravond
voor dit fotokarwei gevraagd, omdat de professionele fotograaf afbelde. Nu dus snel huiswaarts, de glorieuze intocht van de kampioenen
op de platte wagen vastleggen, dan
alle beelden branden op cd en vervolgens per fiets naar de kantine
om het feest met sfeerbeelden op
te luisteren”, schilderde hij zijn
marsroute.
Als eerste beelden zullen dan beslist de met een champagnedouche
gedoopte trainer Wil Kruijntjens
en glunderend aanvoerder Rick
Sour op het scherm verschijnen.
Rick Sour (WVV-roots) nam met
enkele vrienden bij de fusie in 2012
het initiatief de club tot nieuw leven te wekken. Zij wisten diverse
erkende voetbaltalenten richting
Geusselt Sport te dirigeren en leg-

den daarmee de basis voor het huidige succes. Rick Sour: „We wilden
ons eigen clubje maken en samen
kijken hoe ver we zouden komen,
waarbij onze focus lag op het bereiken van de tweede klasse. Maar
dan wél in een tijdsbestek van
maximaal vijf jaar. En kijk nu eens
waar we al staan. Het kan dus!”
Wie de kampioenen bij DBSV aan
het werk zag, moet constateren dat
de ploeg inderdaad veel talent herbergt. Ondanks het feit dat de studentenploeg stinkend zijn best
deed om Geusselt Sport het leven
zuur te maken, geloofde eigenlijk
niemand in een stunt.
Ook DBSV-trainer Jean Pellaers
niet. „Ik ben al lang blij dat we er
in elk geval nog een leuk duel van
hebben kunnen maken. Chapeau
voor de terechte kampioen.”
Na de 0-1 van topscorer Kenneth
Ravesteyn rechtte DBSV de rug en
kwam met een uitstekend genomen vrije trap van de Portugees
Rafael Tojeira verdiend langszij 1-1.
Een onfortuinlijke kopbal in eigen
doel van Tim Bonenkamp, op slag
van rust (1-2), betekende in feite de
nekslag voor de gastheren.

