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DERDE KLASSE A Geusselt Sport lijkt niet te stoppen, Leonidas verliest kansloos: 3-0

En de trein dendert maar d
door
Geusselt Sport denderde
ook in zijn vierde wedstrijd
over de tegenstander heen.
Slachtoffer was stadgenoot
Leonidas. De koploper won
verdiend met 3-0.
door John Vaessen

D

e wedstrijd was al na een
kwartier beslist. In de vijftiende minuut opende de
thuisploeg de score, een
minuut later werd het al 2-0.
Geusselt Sport begon zoals iedere
wedstrijd zeer aanvallend. Met snel
combinatiespel in een hoog tempo
wilde de ploeg de tegenstander
meteen bij de strot grijpen. Daar
hadden de bezoekers moeite mee.
Jesley Marijnen kreeg al snel zijn
eerste kans, maar schoot de bal rakelings naast. In de tegenaanval
schiep Leonidas ook een kans. Raymond van Golde speelde de bal
wel heel slordig terug, waardoor
Martijn Eickenboom een mogelijkheid kreeg om de score te openen.
Zijn schuiver ging net naast.
Het tempo bleef aan beide zijden
hoog en Geusselt Sport dook
steeds dreigender voor het gastendoel op. Na een kwartier leverde
dat succes op. De aalvlugge Kenneth Ravesteyn soleerde langs zijn
tegenstander en schoot de bal in de
verre hoek: 1-0. Nog geen minuut
later zat de wedstrijd al in het slot.
Op precies dezelfde wijze scoorde
Ravesteyn zijn tweede treffer: 2-0.
„Dat was voor ons de genadeslag”,
zei Leonidas-aanvoerder Stef Dinjens na afloop. „Wij werden het
eerste kwartier volledig overlopen,
kregen toch een kansje, maar Geusselt Sport benutte de mogelijkheden meteen. Na de rust probeerden wij het roer om te gooien,
creëerden ook weer enkele kansjes,
maar het lukte ons niet om tot scoren te komen. Bij ons is onze complete voorhoede vertrokken en we
hebben nu geen enkele schutter
meer in onze gelederen. Daar moet
iets aan gebeuren. De ploeg vecht

Geusselt Sport-aanvaller Kenneth Ravesteyn was niet af te stoppen. Hij scoorde drie keer.
keihard, de sfeer is prima en de
sterkste tegenstanders hebben wij
nu al gehad. Volgende week moet
de eerste zege maar eens behaald
worden.”
Daar heeft Dinjens ook een punt.
Best aardig voetballen. Slechts één
doelpunt scoren in vier wedstrijden is wel erg mager.
Nee, dan gaat Geusselt Sport als
een speer. De Maastrichtenaren
zijn nu alweer kampioenskandidaat en verbloemen ook niet dat
dit de doelstelling moet zijn. Assistent-trainer Bert Mulkens vindt

dan ook dat zijn team hiervoor niet
moet weglopen. „Twee seizoenen
geleden is de fusie ontstaan tussen
Sportclub WVV’28 en Rapid. We
werden meteen tweemaal kampioen, waaardoor je de fusie mag
bestempelen als een geweldig eindresultaat. De doelstelling van het bestuur was om een stabiele derdeklasser te worden. Op dat niveau
zitten wij nu al en de derde titel op
rij lonkt. Daar gaan wij ook voor. Ieder seizoen komen er vrienden van
onze spelers het team versterken.
Onze droom is de beste amateur-
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vereniging van Maastricht te worden.” Het is ook best denkbaar dat
dit gaat lukken. Om dat doel te bereiken moet Geusselt Sport wel iets
nauwkeuriger omgaan met de doelkansen.
Na de pauze liet het de tegenstander komen om via de snelle omschakeling gevaarlijk te worden. De
gasten kregen twee goede mogelijkheden, maar die werden door doelman Gijs Beenker verijdeld. Sterker
nog, de enige vloeiende aanval na
rust werd meteen weer door Ravesteyn benut: 3-0.

