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TWEEDE KLASSE G Geusselt Sport ziet De Ster in extremis 4-4 scoren

Spektakelstuk eindigt in remise
door Dennie Sormani
MAASTRICHT – Geusselt Sport liet in

eigen huis tegen De Ster in een vermakelijk en doelpuntrijk duel dure
punten liggen in de strijd om de
derde periode: 4-4.
Het is de 93ste minuut als De
Ster nog één keer de bal het zestienmetergebied van Geusselt Sport inpompt. De gasten uit Stein staan
op dat moment met 4-3 achter en
proberen in een alles-of-niets poging nog een gelijkspel uit het vuur
te slepen. Hassan Benabdelouahad
kopt de bal voor op de geheel vrijstaande Ricardo Lucassen, die een
(verdiend) gelijkspel op het scorebord schiet: 4-4. Het was het absurde slot voor een even zo krankzinnige wedstrijd.
„Ongelofelijk, dit mag je natuurlijk nooit meer weggeven”, gaf een
teleurgestelde Geusselt Sport-cap-

tain Rick Sour na afloop toe. „Maar
ook de drie andere tegendoelpunten waren gewoon cadeautjes van
ons. Zonde, want je beloont jezelf
niet voor het goede spel. Dit voelt
toch aan als een nederlaag. We laten hier dure punten liggen.”
Vanaf het eerste fluitsignaal ontspon zich een aantrekkelijk duel
tussen twee aanvallende ploegen.
De gastheren begonnen slap en ongeconcentreerd en zagen de
geel-zwarten al na anderhalve minuut op voorsprong komen via Benabdelouahad. Een kwartier later
was de stand alweer gelijk. Guido
Valcq rondde beheerst af op aangeven van Sour: 1-1. Geusselt Sport
leek wakker geschud, maar kwam
niet veel later toch weer achter.
Thuisclubgoalie Giovanni Wijns
stopte Thijs Nieuwland onreglementair. Strafschop voor De Ster,
maar Lucassen deponeerde het leer

pas in de rebound in het doel: 1-2.
Vier minuten later kreeg ook Geusselt Sport een penalty, die door
Sour feilloos werd binnengeschoten: 2-2. Nog voor rust scoorden
Stan Goossens (2-3) en Kenneth Ravesteijn (3-3).
Na een uur spelen ontving Geusselt Sport-verdediger Chassy Lewerissa binnen een minuut twee keer
geel, maar De Ster wist geen voordeel te halen uit de man-meer-situatie. De equipe uit Stein zag de
thuisploeg zelfs op voorsprong komen. Ravesteijn maakte zijn tweede: 4-3. Niet veel later ontving ook
thuisclubcoach Wil Kruijntjens een
rode kaart na sarcastisch commentaar op de leidsman. Vervolgens zette De Ster alles op alles en die inzet
werd in blessuretijd beloond: 4-4.
In het ontstane tumult na die goal
kreeg ook Dave Engelen namens
Geusselt Sport nog een rode prent.

