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BEKER Minor op mentaliteit afgetroefd door Maastrichtse vierdeklasser

Geusselt Sport-aanvoerder Rick Sour schiet de beslissende strafschop binnen tegen Minor.
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Geusselt Sport wipt Minor
Geusselt Sport heeft voor een daverende verrassing gezorgd in het bekertoernooi door het hoger geklasseerde Minor uit te schakelen. De thuisploeg domineerde bij vlagen,
maar had strafschoppen nodig om de stunt te completeren: 2-2.
door Bas Dingemanse

H

et regende en het waaide,
gistermiddag onder de
rok van stadion de Geusselt in Maastricht. Maar
de echte storm was een figuurlijke,
gecreëerd door de troepen van vierdeklasser Geusselt Sport. Hen
wachtte een loodzware taak; het
uitschakelen van tweedeklasser Minor, nota bene koploper in hun eigen afdeling. „Maar ik weet zeker
dat het verschil in de praktijk veel
kleiner zal zijn”, zei Minor-voorzitter Leon Pansters voor aanvang van
het bekerduel. En gelijk kreeg hij.
Onder aanvoering van captain Rick
Sour en de behendige Jesley Marijnen zocht de thuisspelende formatie brutaal de aanval.
En wanneer een speler van de visite de bal aan zijn voeten vond, wist

hij zich vergezeld door minstens
twee tegenstanders.
Favoriet Minor wist zich niet onder
die druk uit te spelen. Toch kwamen de bezoekers al na tien minuten op voorsprong, zij het ietwat gelukkig. De tegentreffer liet meteen
de zwakke plek van Geusselt Sport
zien. Want waar het aanvallend
goed was, stond de defensie bij vlagen te slapen. Wesley van Dijk profiteerde van de geboden ruimte:
0-1.
De gastheer ontpopte zich daarna
als een heuse vechtmachine, met
tackles op het randje en amper
angst om gevaarlijke duels in te
gaan. Juist die scherpte misten de
bezoekers. Dat zag ook Pansters,
die tijdens de onderbreking lovende woorden overhad voor zijn opponent. „Geusselt Sport kan makkelijk mee in de tweede klasse. Ster-

ker nog; ik denk dat ze bij de eerste
vijf zouden eindigen.” Op dat moment stonden de Maastrichtenaren
echter nog steeds op achterstand.
En voor enkel complimenten waren de spelers van Wil Kruijntjens
niet naar het sportcomplex afgereisd. „We zeiden in de rust tegen
elkaar dat we Minor konden pakken. Want we kregen dan wel een
lullige treffer tegen, wij hadden gewoon het beste van het spel”, sprak
Marijnen na afloop.
Woorden die hun uitwerking niet
misten. Publiekslieveling Melvin
Haan leek zich met twee treffers in
de tweede helft van tijdelijke onsterfelijkheid te voorzien: 2-1. Die
status moest hij uiteindelijk delen
met doelman Dave Engelen. Na
een krankzinnig slot, waarin Minor
alsnog langszij kwam via Wesley
Haagmans en Geusselt-verdediger
Pascal Watrin een discutabele rode
kaart kreeg, groeide hij uit tot de
held van de strafschoppenreeks. Engelen keerde twee pingels. „Dit hebben we verdiend”, vond Kruijntjens. „We waren de hele wedstrijd
beter. En niet stoer bedoeld, maar
ik had zelfs tijdens de strafschoppenserie nog vertrouwen in winst.”

