© Copyright 2015 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Maandag, 23 februari 2015

DERDE KLASSE B Geusselt Sport wint met 0-2

Geen stunt HEBES
tegen koploper
door Peter Schmitz
BEEGDEN – vv HEBES is er niet in

geslaagd punten te pakken tegen
Geusselt Sport. De koploper maakte in het slotkwartier het verschil
en won in Beegden met 0-2.
Desondanks startte de thuisclub
voortvarend. HEBES gaf de Maastrichtenaren geen tijd om hun combinatiespel te spelen en zat de tegenstander fel op de huid. En ook
aanvallend was de thuisclub gevaarlijk. Rechtsbuiten Lars Sonneville
was zijn directe tegenstander enkele keren te snel af, maar de finesse
bij de afronding ontbrak. Het lukte
HEBES niet om dit niveau lang
vast te houden. Mede door de vele
blessurebehandelingen waardoor
het spel voor de rust erg vaak onderbroken moest worden.
De tweede helft gaf lange tijd
hetzelfde spelbeeld. Veel onderbrekingen en weinig gevaarlijke momenten voor beide doelen. Pas
diep in de tweede helft viel de eerste grote mogelijkheid te noteren.
Rhodri van Dooren kreeg een uitgelezen kans om namens de
thuisclub de score te openen. Na

“

We maken vandaag één
fout en het is aan de
andere kant meteen raak.
Trainer Wim Slangen, HEBES

een uitstekende aanval mikte hij de
bal rakelings naast het doel. En zoals wel vaker gebeurt, valt het doelpunt dan aan de andere kant. Een
lange bal werd niet goed verwerkt
door de verdediging van HEBES.
Kenneth Ravesteyn kon nog net de
punt van zijn schoen tegen de bal
krijgen: 0-1. Deze klap kwam de
thuisclub niet meer te boven. De
spelers leken mentaal geknakt en
hielpen zichzelf uit de wedstrijd
door veel onnodig commentaar op
de arbitrale leiding. Een slotoffensief zat er niet meer in. De definitieve beslissing viel vlak voor het einde toen Kenneth Ravesteyn in het
strafschopgebeid opzichtig werd
vastgehouden door Geert Vullings.
De toegekende strafschop werd bijzonder koel benut door de Maastrichtse aanvoerder Rick Sour. Hij
scoorde met een ‘Panenka’ de 0-2.
Trainer Wim Slangen van HEBES vond dat er tot de 0-1 weinig
aan de hand was voor zijn ploeg.
„Ze hadden toen nog geen kans gehad. Wij maken één fout in de verdediging en dan is het meteen
raak.” En over de strafschop had hij
zo zijn twijfels. „Volgens mij werd
er bij de 0-2 eerst een overtreding
op ons gemaakt, maar daar fluit hij
niet voor.”
HEBES zakt door de nederlaag
naar de vijfde plek op de ranglijst.
Geusselt Sport behoudt twee punten voorsprong op de enige overgebleven concurrent SHH.

