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TWEEDE KLASSE G Geusselt Sport klopt De Ster in spektakelstuk: 4-6

Davy Hodselmans (De Ster) buigt het hoofd na de beslissende treffer van Geusselt Sport.
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Voetbalshow in Stein
De Ster en Geusselt Sport lichtten de donkere dagen voor
kerst op met een heerlijke pot voetbal. De Maastrichtenaren stonden na negentig minuten met de handen omhoog. De gasten behaalden een spetterende 4-6 zege.
door Frank Knaps

D

e Ster en Geusselt Sport
maakten gisteren reclame
voor het voetbal. In een
spectaculaire thriller trokken de Maastrichtenaren uiteindelijk aan het langste eind door met
4-6 te winnen.
Geusselt Sport-trainer Wil Kruijntjens was na afloop van de galavoorstelling dan ook in zijn nopjes met
de zege. „Vandaag hebben wij laten
zien dat Geusselt Sport weer bovenin meedoet. Eigenlijk snakken wij
al weken naar de winterstop, maar
het is super dat wij op deze manier
de eerste helft van de competitie
kunnen afsluiten.”
De oorzaak van het verlangen naar
de welverdiende rust was niet
moeilijk aan te wijzen. Kuijntjens
had maar liefst negen afwezigen,
terwijl De Ster-trainer Ronny Czor-

nyi onder meer sterkhouder Barney van der Heide miste.
Ondanks de enorme absentielijst,
verschenen er gisteren twee elftallen aan de aftrap waar menig amateurclub van droomt. Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat
het publiek zich geen moment
hoefde te vervelen.
Beide teams speelden vol op de aanval en dat ging gepaard met flitsend combinatiespel. Mooi was dat
in aanvallend opzicht alles lukte bij
beide elftallen, maar dat in de omschakeling van balbezit naar balverlies veel misliep.
Toen de voetbalshow na 45 opwindende minuten pauzeerde, stond
er een bijzondere 4-4 ruststand op
het scorebord. Aan De Ster-zijde
was Marko Jevric de grote man met
drie doelpunten, de grillige Hassan
Benabdelouahad zorgde voor de andere Steinse treffer. De Maastricht-

se doelpuntenproductie werd verzorgd door Leroij Penders, Dwayne
Berben - twee keer - en Kenneth
Ravesteyn.
Na de onderbreking toverden beide
coaches een aantal tactische omzettingen uit de hoge hoed om de broze verdediging te ondersteunen.
Desondanks kon het Geusselt
Sport-publiek na slechts vier minuten spelen weer opveren. Patrick
Crijns zag zijn schot van twintig
meter net genoeg van richting veranderen en tekende daarmee de
4-5 aan. Hierna was De Ster lange
tijd de bovenliggende partij. Geusselt Sport-doelman Giovanni
Wijns wisselde echter een dramatische eerste helft in voor een briljante tweede. Hij hield zijn ploeg op
de been.
In blessuretijd werden de druiven
voor De Ster nog zuurder, toen invaller Tim Sipers met een eigen
doelpunt voor 4-6 zorgde. Hattrickheld Jevric, die pendelt tussen het
eerste en tweede elftal van De Ster,
had na afloop een dubbel gevoel.
„Die hattrick op het eerste is heerlijk en goed voor mijzelf, maar
voor het team is het enorm balen.”

