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TWEEDE KLASSE G Schaesberger Danny Latten slaat twee keer toe tegen Geusselt Sport

Geen antwoord op ‘geweldige sp
spits’
Geusselt Sport ondervond
aan den lijve de klasse van
Danny Latten. De spits van
Schaesberg velde eigenhandig het vonnis over de Maastrichtenaren: 0-2.
door Jan Lenferink

G

eusselt Sport kon het niet
bolwerken tegen koploper Schaesberg en verloor uiteindelijk met negen man met 0-2. Coach Wil
Kruijntjens roemde zijn ploeg vooraf. „We doen het als promovendus
erg goed. En dan wil je natuurlijk
meer als het duel tegen de titelkandidaat zich aandient. Bij een zege
ligt de competitie open. Ondanks
het feit dat we wat jongens missen,
heb ik er een goed gevoel over.”
Een stiftbal, een schaar of een vrije
trap. Niets was Schaesberg-spits
Danny Latten te veel. Hij deed het
allemaal in de topper tegen Geusselt Sport. De bal uit de vrije trap
raakte de kruising. „Dat was echt
jammer. En die laatste bal moest er
ook in.” Hij is hard op weg naar de
Gouden Schoen. „Die mag ik niet
meer weggeven”, lachte hij.
Het bekerduel afgelopen donderdag
tegen Helmondia (4-1 winst met
drie treffers van Latten) bleek de
ideale voorbereiding voor de ploeg
die enkele dagen daarvoor met 2-1
verloor van buur LHC. „Die wedstrijd kon niet op een beter moment plaatsvinden”, aldus trainer
René Smeets.
De lijstaanvoerder begon goed aan
het duel een claimde al in de eerste
minuut een strafschop toen Martijn Sangen onderuit werd gehaald.
Geussselt Sport kwam in die beginfase niet echt in zijn spel en moest
steeds alert zijn op Latten. De
thuisclub had het lastig en zag Latten wat kansen missen. De ploeg
van Kruijntjens kwam geleidelijk
wat meer los en het werd meer een
wedstrijd. Kenneth Ravesteyn nam
een voorzet ineens uit de lucht,
maar de bal verdween naast het
doel. Aan beide kanten waren er
meer mogelijkheden. Juist op het

Danny Latten (9) is na zijn tweede doelpunt weer de grote man aan Schaesberg-zijde.
moment dat Schaesberg onder
druk stond, sloeg Latten toe. Na
een fout in de Maastrichtse defensie gaf Remco Dijkman hem de bal
op een presenteerblaadje. De stift
was vervolgens mooi: 0-1. Diezelfde Dijkman vergat daarna zichzelf
te belonen door van dichtbij jammerlijk te missen.
Na rust kreeg de promovendus al
vroeg een enorme dreun te verwerken. Latten gooide er in de zestien
een knappe schaarbeweging uit en
rondde droog af: 0-2.
De thuisclub leek van slag en
kwam handen en voeten tekort om

de tegenstander af te stoppen.
Geusselt Sport vocht zich naar een
aansluitingstreffer om nog enige
hoop te koesteren, maar doelman
Kain Bours was te vaak een
sta-in-de-weg op inzetten van Ravesteyn en Dwayne Berben. Omdat
een Maastrichts doelpunt uitbleef,
vloeide de kracht uit de ploeg. In
korte tijd toonde scheidsrechter
Ploegstra tweemaal rood voor Geusselt Sport. Met negen man maakte
de fusieclub het Schaesberg nog erg
moeilijk en de 1-2 had zomaar kunnen vallen. De bezoekers verzuimden tenslotte de voorsprong uit te
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bouwen, waarbij Latten de bal uit
een vrije trap nog op de kruising
mikte en even later een kans voor
open doel miste.
Aanvoerder Rick Sour zat na afloop
helemaal stuk. „Wat een geweldige
spits! We hadden in de rust het gevoel dat we de gelijkmaker konden
maken. Net op dat moment maakte hij er weer eentje.”
Geusselt Sport-Schaesberg 0-2 (0-1).
Danny Latten 0-1, Danny Latten 0-2.
Scheidsrechter: Ploegstra. Rode kaart:
Dave Engelen en Dominique Bosch (beiden Geusselt Sport).

