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VIJFDE KLASSE A Zuivere hattrick Melvin Haan

Jesley Marijnen (l) in duel met Rood Groen-speler Mathis Schiffer.
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Geusselt Sport imponeert
Ook in de derde wedstrijd van het seizoen heeft Geusselt
Sport er lustig op los gescoord: 6-1. Nu was Rood Groen
LVC’01 het slachtoffer van de Maastrichtse dadendrang.
De fusieclub lijkt daarmee nu al op kampioenskoers.
door Amando Zwamborn

Z

elden zullen de spelers
van Rood Groen zich zo
machteloos gevoeld hebben als gisteren. Niet alleen kregen de gasten uit Vaals met
6-1 klop, ze werden ook nog eens
totaal weggespeeld. Zo duurde het
balbezit vaak niet langer dan enkele seconden, vooral omdat de mannen van Geusselt Sport als bezetenen het hele veld afjoegen.
Negentig minuten lang waren de
bezoekers een speelbal van de Maastrichtse voetbalmachine. Dat werd
nog het best geïllustreerd toen het
spel na een half uurtje eventjes stil
lag. Spelers van Rood Groen keken
elkaar hulpeloos aan en vroegen
zich hardop af wat hun nu overkwam. Het was voor de gasten onmogelijk een bal aan te nemen
door de hoge druk van de oppo-

nent. Daarnaast werden ze voortdurend gedold; Jesley Marijnen speelde in vijf seconden zelfs twee bezoekers achter elkaar door de benen. De toeschouwers, onder wie
MVV-aanvaller Danny Schreurs,
konden de galavoorstelling wel
waarderen.
Na afloop was Rood Groen aanvoerder Herman Wehkamp (35)
woedend op enkele tegenstanders.
,,Die jongens zijn een schande voor
de sport. Drie spelers verlieten
Meerssen, om in de vijfde klasse te
gaan spelen. Het is triest dat ze
daar weggaan, want ze kunnen dat
niveau ook aan. Op dit niveau hebben ze helemaal niets te zoeken.”
Eigenlijk heeft Wehkamp gelijk.
Geusselt Sport lijkt veel te goed
voor de vijfde klasse. Toch heeft
aanvoerder Rick Sour (23) geen
boodschap aan de woorden van
zijn collega. ,,Ik begrijp de frustra-

tie, maar voor ons was het een
mooie kans om met een nieuwe
club zo hoog te komen. Daarnaast
zijn we allemaal vrienden van elkaar en willen hier iets neerzetten.
Ook wij willen liever hoger spelen
dan de vijfde klasse, maar op dit niveau moest Geusselt Sport nu eenmaal starten.”
De kwaliteitsinjectie leidde tegen
Rood Groen tot enkele mooie treffers. Zo krulde Sour het leer na
vlotte aanval schitterend in de kruising. Ook Melvin Haan was op
dreef. Hij scoorde moeiteloos een
zuivere hattrick. Tussendoor kwam
Rood Groen eenmaal voor het
doel, wat direct een penalty opleverde. Die redde slechts de eer.
Sour, die op een blauwe maandag
nog (één duel) voor MVV heeft gespeeld, ziet zijn elftal als kampioenskandidaat. ,,Dat moeten we
wel elke week opnieuw waarmaken, het gaat nooit vanzelf. Maar
als ik deze spelers zie, moeten we
voor de titel gaan.” De nieuwe fusieclub heeft nog geen wedstrijd
verloren. Sour: ,,Wat mij betreft
hoeven we in de competitie ook
van niemand te verliezen.”

