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DERDE KLASSE B OVCS berust in wetenschap dat het gedegradeerd is

Geusselt Sport zet kroon op werk
Geusselt Sport heeft de
derde titel op rij te pakken.
Na een galavoorstelling op
bezoek bij OVCS (1-7)
barstte dan eindelijk het
langverwachte feestgedruis
los. Volgend seizoen wacht
de tweede klasse.
door Amando Zwamborn

D

e oprichting van Geusselt
Sport mag gerust één
groot succesverhaal worden genoemd. Drie titels
op rij en een grote aanhang die de
club overal steunt.
In de kampioenswedstrijd op bezoek bij OVCS beleefden de Maastrichtenaren dan ook een ‘thuiswedstrijd’. Overal hingen spandoeken en langs de lijn stond een leger
van Geusselt Sport-aanhangers opgesteld.
Zij werden verwend, want hun
ploeg zette een galavoorstelling
neer en behaalde het derde kampioenschap in successie. „Een unieke prestatie, dit kunnen er maar
weinig zeggen”, glundert middenvelder Patrick Crijns. „Als je zoiets
neerzet met zijn allen, dan geeft
dat een enorm gevoel van trots. Dit
gaan we flink vieren.”
Eenmaal terug in Maastricht ontving Geusselt Sport inderdaad een
groots onthaal. Net als bij de vorige
kampioenschappen trok de selectie
op een platte kar door hun wijk
Wittevrouwenveld. Langs de kant
genoten familie, fans en vrienden
volop mee.
Dat deden ze eerder in Ophoven
ook al met alle volle teugen. Absoluut hoogtepunt van de zevenklapper tegen OVCS was ongetwijfeld
de sublieme 0-2 van Crijns. Na een
fraaie aanval over meerdere schijven, volleyde hij de bal à la Van Basten binnen. Een doelpunt dat misschien wel typerend is voor de
speelstijl van Geusselt Sport: dominant voetbal met razendsnelle combinaties en enkele uitblinkers die te

Feest bij Geusselt Sport na het derde kampioenschap op rij.
allen tijde het verschil kunnen maken.
In die voetbalmachine is Crijns een
van de sterkhouders. De motor op
het middenveld, die steeds maar
weer ruimte vindt tussen de vijandelijke linies. Daarnaast is hij ook
nog uiterst doeltreffend: liefst vijftien treffers als middenvelder.
Terwijl Geusselt Sport na afloop
van de welverdiende champagnedouche genoot, was het contrast
aan de overzijde gigantisch. Vol berusting druppelde OVCS van het
veld, wetende dat degradatie onvermijdelijk was tegen deze sterke op-

ponent. OVSC-trainer Harrie Nijbelen: „De jongens hadden zich er eigenlijk al bij neergelegd. We hebben het geprobeerd, maar tegen
Geusselt Sport was niet op te boksen. Die ploeg stak er dit seizoen
bovenuit. Zij laten voetbal zien dat
je nergens anders ziet in 3B.”
Dat doet meteen de vraag rijzen:
lukt het de Maastrichtenaren om
volgend jaar opnieuw de titel te grijpen? Crijns: „Dat wordt lastig,
want dan krijg je plotseling met
veel sterkere tegenstanders te maken. De afgelopen jaren staken we
er telkens bovenuit en moesten we
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het elk weekend waarmaken. Hopelijk blijven er in ieder geval andere
Maastrichtse teams in de tweede
klasse, zodat we mooie derby’s krijgen.” Trainer Wil Kruijntjens gelooft wel al stiekem in een nieuw
hoofdstuk van de successtory. „In
deze groep zit nog enorm veel rek.
Volgend jaar moeten wij opnieuw
bovenin kunnen meedraaien. Dat
doel mag je gerust stellen als je ziet
waar we bij vlagen toe in staat zijn.
Maar nu gaan we eerst genieten
van de huldiging op het Voltaplein.
We zien volgend jaar wel of we opnieuw dit plein mogen bezetten.”

