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DERDE KLASSE B Ploeg uit Heugem vertrouwt op handhaving

RKHSV niet opgewassen tegen Geusselt Sport
door Charles van Druten
MAASTRICHT – In het Maastrichtse
onderonsje tussen RKHSV en
Geusselt Sport was Geusselt Sport
met 1-3 duidelijk een maatje te
groot voor RKHSV. Dankzij het
verlies namen de zorgen voor
RKHSV toe, want in het restant
van de competitie moet de Heugemse ploeg zelfs oppassen voor
rechtstreekse degradatie.
Na afloop van het duel was
RKHSV-aanvoerder Olaf Custers
realistisch. „Je moet eerlijk zijn, er
zat vandaag niet meer in voor ons.
In het begin draaiden we aardig
mee, maar uiteindelijk was Geusselt Sport veel te sterk voor ons.

We hebben nu nog vier finales
waarin we rechtstreekse degradatie
proberen te voorkomen. En als we
met zijn allen blijven strijden zoals
normaal moet dat gewoon kunnen
lukken.”
Optimistische woorden die misschien wel gebaseerd waren op het
voor RKHSV hoopvolle begin.
Want na slechts twee minuten rende Danny Callemeijn alleen op het
doel van Geusselt Sport af. Zijn inzet belandde echter aan de verkeerde kant van de paal. Geusselt Sport
nam hierna gauw het initiatief over
en voerde de druk aardig op.
RHKSV verdedigde met man en
macht, maar moest uiteindelijk
toch capituleren. Een geweldig uit-

gespeelde aanval van Geusselt
Sport belandde via meerdere schijven bij Dwayne Berben, die vlak
voor rust secuur de 0-1 binnen
schoot.
In de tweede helft kon RKHSV
al gauw alle illusies op een positief
resultaat overboord gooien toen
Geusselt-aanvoerder Rick Sour met
een vrije trap bekwaam de 0-2 binnenschoot. RKHSV zette nog wel
aan om het tij te keren, maar Geusselt Sport was simpelweg te goed
voor de ploeg uit Heugem. De ellende werd nog groter voor RKHSV,
toen Geusselt via Christian Beckers
opnieuw toesloeg: 0-3.
Ayoub Farhane redde met een
penalty namens RKHSV nog wel

de eer, maar het slotoffensief dat
na de 1-3 werd ingezet kwam te
laat.
Voor RKHSV-trainer Paul Coenen kwam de nederlaag niet onverwacht. „Voor de wedstrijd zei ik tegen mijn ploeg dat we nog vijf wedstrijden hebben om punten te pakken. Zou je daarbij een punt pakken tegen de koploper, dan is dat
mooi meegenomen. Ondanks dat
we in de eerste 25 minuten heel
goed partij boden, heeft Geusselt
Sport dik verdiend gewonnen.” Op
de vraag of Coenen directe degradatie vreest, is hij resoluut. „Waarom
zouden we kansloos zijn? We hebben nog vier wedstrijden om het te
redden. Het vertrouwen is er.”

