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TWEEDE KLASSE G ADVEO makkelijke prooi

Geusselt Sport
oppermachtig
door John Vaessen
MAASTRICHT – Het nog ongeslagen

Geusselt Sport veegde middenmoter ADVEO met 5-1 van de mat.
Door die zege, behaald met grandioos uitgevoerde combinaties, blijven de Maastrichtenaren koploper
LHC op de voet volgen.
Doel deze competitie voor Geusselt Sport: tot de laatste wedstrijd
meestrijden om het kampioenschap. De laatste drie seizoenen eindigde Geusselt Sport steevast op de
eerste plaats. Als kersverse tweedeklasser gooit het weer hoge ogen.
Het ultieme doel is promotie naar
de eerste klasse, want daarin ontbreekt al jaren een club uit de provinciehoofdstad. Tegenstander ADVEO had zich op een pittig middagje voorbereid. „Eerst maar eens proberen de stormloop in de beginfase
goed door te komen”, zei trainer
Guus Vrancken vooraf.
Zoals Vrancken verwachtte begon Geusselt Sport stormachtig
aan het duel. Meteen in een hoog
tempo de bal rond laten gaan en
vroeg storen. De gasten moesten
noodgedwongen achteruit en het
eerste kwartier kregen de toeschouwers de ene na de andere vloeiende aanval te zien. De vraag was niet
of de thuisclub zou scoren, maar
wanneer. Nadat vooral Patrick
Crijns een paar kansen had gemist
was het na vijftien minuten wel

raak. Na een schitterend uitgevoerde aanval klopte nu ook de afwerking. Jos Drummen was de maker:
1-0. Waar mogelijk probeerde ADVEO de aanval te zoeken en uit
een van die zeldzame pogingen zag
Kevin Knarren zijn schuiver net
naast vliegen. Verder was het vooral eenrichtingsverkeer. Met prima
veldspel bleven de gastheren op
zoek gaan naar meer treffers. Uit
een prima ingestudeerde vrije trap
schoot Leroij Penders fraai raak:
2-0. In de slotfase werd het nog
3-0. Patrick Crijns, die steeds een
plaag was voor zijn tegenstander,
benutte fraai een dieptepas van
Rick Sour: 3-0.
Na rust veranderde weinig aan
het spelbeeld. De thuisclub bleef
heersen en af en toe kon het dappere ADVEO een tegenstootje plaatsen. Maar Rick Janssen en Knarren
schoten rakelings naast. Het duel
bleef aantrekkelijk maar doelkansen kwamen er niet meer. Tot de
laatste minuten aanbraken. Eerst
maakte Drummen zijn tweede van
de middag na weer een prima aanval (4-0), uit de tegenaanval benutte Knarren een vrije trap: 4-1 Het
slotakkoord was voor de thuisploeg
in de persoon van Jesley Marijnen:
5-1. ADVEO-trainer Vrancken: „Dit
Geusselt Sport is gewoon een maatje te groot.” Collega Wil Kruijntjens: „We speelden fantastisch. Ik
ben erg trots op mijn mannen.”

