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VIERDE KLASSE A Leroij Penders dupeert Geusselt Sport door domme rode kaart

RKVVM terug in titelstr
titelstrijd
RKVVM is dankzij een 1-2
zege bij Geusselt Sport terug in de titelstrijd. Met
twee treffers in het slotkwartier was Jeroen Habets de
grote man aan VVM- zijde.
door Amando Zwamborn

H

et kampioenschap in de
vierde klasse A ligt weer
voor het oprapen. Lange
tijd leek het alsof Geusselt Sport voor het tweede jaar op
rij onbedreigd de titel zou grijpen.
Daar is nu plotseling verandering
in gekomen. Dankzij een 1-2 zege
bracht RKVVM de spanning terug,
waardoor het slot van de competitie nu uitdraait op een bloedstollende nek-aan-nekrace.
Verantwoordelijk voor die ommekeer was Jeroen Habets, de nummer tien van Margraten. In het slotkwartier schoot hij zijn elftal met
twee treffers langs de thuisclub. Habets: „Dit is een prachtige ontknoping, dat gaan we straks uitgebreid
vieren met de mannen. Het is toch
schitterend dat we nu een spannende kampioensrace krijgen. Beide
teams staan al het hele seizoen los
van de rest en dat zag je vandaag
ook. Het was een geweldige wedstrijd tussen twee sterke teams.
Wij hebben terecht gewonnen,
maar Geusselt Sport blijft voorlopig favoriet voor de titel. We moeten hopen dat zij nog iets laten liggen.”
Bij Habets overheerste duidelijk de
euforie van de zege. In werkelijkheid deed het tiental van Geusselt
Sport niets onder voor de bezoekers. Leroij Penders pakte al vroeg
in de wedstrijd een oliedomme rode kaart wegens natrappen. Toch
bleef de thuisclub domineren en
kwam het zelfs op voorsprong; Jesley Marijnen schoot na een knappe
actie van grote afstand op de paal,
waarna topscorer Kenneth Ravesteyn de bal simpel kon intikken:
1-0.
In de laatste twintig minuten ging

Patrick Crijns van Geusselt Sport wordt omsingeld door drie spelers van RKVVM.
Margraten aanvallender spelen en
vloeiden de krachten weg bij de
thuisclub. Op dat moment hadden
Ravesteyn of Patrick Crijns (lat)
het duel al kunnen beslissen. Bij
Margraten groeide daarmee het geloof dat er stiekem iets te halen
viel. Het elftal van René Hofman
speelde als één hecht blok en straalde ontzettend veel rust en discipline uit. In plaats van in het mes te
lopen bleven de bezoekers geduldig
en sloegen ze op het juiste moment toe. Daarnaast had RKVVM
niet veel kansen nodig. Habets haal-

de uit zijn twee kansen een honderd procent score: 1-2. Habets:
„Dat is wel eens anders geweest.
De laatste twee weken heb ik zeker
vijftien kansen gemist, maar deze
treffers makken alle missers weer
goed.”
Bij Geusselt Sport was het ongeloof
van de gezichten af te lezen. Vooraf
was iedereen eensgezind. Het gat
met de achtervolger zou van vier
punten vergroot worden naar zeven. Negentig minuten later bleek
dat zelfvertrouwen onterecht, vooral dankzij die domme rode kaart

foto Johannes Timmermans

en het slechte slot. Geusselt
Sport-trainer Wil Kruijntjens: „Volgens mij waren wij ook met zijn tienen de betere ploeg en we hadden
we de kansen om het te beslissen.
Ondanks die man minder bleven
wij druk zetten en speelden we
voor de winst, terwijl ik RKVVM
fantasieloos vond. Ze creëerden
niet veel, maar werden wel sterker
toen bij ons de krachten wegvloeiden. Een gelijkspel was daarom wel
terecht geweest. Het gaat spannend
worden. Nu mogen we niks meer
laten liggen.”

