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Zeldzame zeperd Geusselt Sport
door Maikel Stams
MAASTRICHT – Het treffen tussen

Geusselt Sport en BSV Limburgia was een feest voor de neutrale toeschouwer. Het regende
kansen over en weer, maar de
bezoekers uit Brunssum waren
vele malen effectiever in de afronding: 1-5.
De thuisploeg had op voorhand de betere papieren. Met
een mooie 4-2 zege op Laura-Hopel Combinatie op zak
had de Maastrichtste promovendus alle reden om de confrontatie met BSV vol vertrouwen tegemoet te gaan. Na een half uur
spelen waren de verhoudingen
op het veld echter precies omgekeerd.
Met de wind in de rug liep BSV
al snel uit naar 0-3, door twee
doelpunten van Robbie Lutgens en een rake pegel van Collin Winkens. Tot grote frustratie van aanvoerder Rick Sour.
„De eerste twintig minuten
speelden we vrij goed, maar de
kansen gingen er niet in. Vervolgens viel uit het niks de tegentreffer en kantelde de wedstrijd.”
De thuisploeg zag ook dat de

wind een bepalende factor
was. De 0-3 ruststand was voor
trainer Wil Kruijntjens geen reden om de handdoek in de ring
te gooien. „Het team en ik hadden er nog alle vertrouwen in.
Dat zag je ook terug op het
veld. Er werd meteen druk gezet.”
Het offensief luidde de tegentreffer van Kenneth Ravensteijn in. Even leek er nieuw elan
te komen bij de Maastrichtenaren, maar in plaats van de aansluitingstreffer kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. Jeffrey Arents profiteerde van een
fout achterin en bracht het verschil weer terug naar drie doelpunten. „Dan is het over uit”,
wist Rick Sour. Geusselt probeerde de boel nog te forceren.
Kansen kwamen er wel, maar
wederom bleek de thuisploeg
niet scherp in de afronding.
Aan de overzijde besloot Robbie Lutgens de wedstrijd na
een vlijmscherpe counter. Met
zijn hattrick gaf de BSV-spits
de Maastrichtenaren een lesje
effectiviteit. Kruijntjens: „Het
had ook zomaar 5-5 kunnen
worden. Wij missen vijf uitgelezen kansen.”

