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VIERDE KLASSE A Geusselt Sport-spits Kenneth Ravesteijn scoort hattrick binnen vijf minuten

Zware nederlaag RKVCL
door Leo Jaspers
MAASTRICHT – Geusselt Sport maakte bij de seizoenspremière meteen
zijn titelaspiraties duidelijk. De
ploeg ging op visite in Limmel en
verpulverde RKVCL in eigen huis.
Het werd liefst 0-6 op het veld van
de Maastrichtse buurman. Kenneth
Ravesteijn was belangrijk met een
snelle hattrick.

Met RKVCL en Geusselt Sport
stonden twee buurploegen met totaal verschillende toekomstperspectieven tegenover elkaar. Waar de gemeente Maastricht al bezig is de
overlijdensakte voor RKVCL (geen
jeugd meer) voor het jaar 2015 in te
vullen en de club naar de Geusselt-contreien wil dirigeren, hebben WVV en Rapid de handen ineen geslagen tot Geusselt Sport en
sindsdien floreert die club aan de
boorden van diezelfde Geusselt.
„Maar wij gaan nooit die kant
op en zien daarom Geusselt Sport
ook niet als toekomstige bruid”,
meldt RKVCL-secretaris Marcel
Coolen. „We hebben er alle vertrouwen in hier te kunnen overleven, zeker nu recentelijk MVV met
zijn jeugd bij ons toevlucht heeft
gezocht. Afgelopen zaterdag waren
hier zeker 150 toeschouwers toen
MVV de A-jeugd van Feyenoord
ontving en we hebben nog meer ijzers in het vuur om onze overlevingskansen kracht bij te zetten.
Let maar op, we gaan vandaag ook
onze huid zo duur mogelijk verkopen, want we beschouwen dit toch
als een prestigestrijd.”
Dat ‘duur verkopen’ duurde
exact tien minuten. De fysiek gezegende thuisploeg zette onder aanvoering van Sjennie Remmers even
de toon en ging fel de duels aan.
Geusselt Sport liet de gastheren uitrazen en bleef naar voetballende
oplossingen zoeken. Een bekeken
lob van Rick Sour betekende na
tien minuten de 0-1. Nog even
gloorde er hoop voor RKVCL, toen
Ralph Habets doelman Jimmy Vriezelaar verschalkte. Maar zijn gelijkmakende inzet werd, al dan niet reglementair, van de doellijn ge-

Rick Sour tekent voor de 0-1 met een schitterende lob.
werkt. Uit de rebound denderde de
ongrijpbare turbo Jesley Marijnen
langs de zijlijn en bediende Kenneth Ravesteijn op maat: 0-2. Binnen vijf minuten gooide diezelfde
Ravesteijn via een puntgave hattrick de wedstrijd volledig op slot:
0-4. Nog voor de rust tilde Melvin
Haan de stand naar 0-5.
Voor RKVCL leek er geen houden meer aan en een nederlaag in
dubbele cijfers lag in het verschiet.
„Ik heb mijn jongens in de rust de
opdracht gegeven verder in te zak-

ken en de schade beperkt te houden”, liet debuterend RKVCL trainer Danny Bastings weten. Met behulp van de thans minder gedreven voetballende gasten kreeg hij
zijn zin. Alleen Haan haalde nog
een keertje de trekker over: 0-6.
Voor het eindsignaal klonk, zat
topscorer Kenneth Ravesteijn al
een half uur in de dug-out met een
dubbele motivatie: publiekswissel
en sparen voor de volgende match.
Ravesteijn: „Ik kom terug van een
zware kruisbandblessure, die me
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een half jaar aan de kant hield. Ik
was vandaag echter erg gretig en
wilde mijn terugkeer vieren met
een treffer. Als dat er dan drie worden, voel je je helemaal happy”.
Dat happy-gevoel was Sjennie
Remmers vreemd. Hij ervoer het
eindsignaal als een ware verlossing.
„Man, dit heb ik als voetballer nog
nooit meegemaakt. We werden
compleet overlopen. Deze jongens
waren gewoon enkele klassen beter. Maar wees gerust, we pakken
onze puntjes nog wel.”

