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VIERDE KLASSE A RKVVL/Polaris al na eerste helft in kansloze positie

Geusselt Sport wint met grote overmacht
door Hub Wouters
MAASTRICHT – De Maastrichtse der-

by tussen Geusselt Sport en
RKVVL/Polaris werd door de
thuisclub verdiend gewonnen. De
gasten uit Maastricht-West hadden
in een eenzijdig duel geen enkele
kans: 3-0.
De wedstrijd was nog geen minuut oud toen het net al trilde achter Bram Geerets van de gasten. RKVVL-verdediger Mirko Cruccas zag
zich zo in het nauw gebracht dat

hij de bal terugspeelde. Kenneth Ravesteyn van de thuisclub zag dat en
was er als de kippen bij om de bal
tot doelpunt te promoveren: 1-0.
De thuisclub was veel feller dan de
gasten, die vrijwel alle duels verloren. De ploeg van trainer Wil
Kruijntjens herbergt nogal wat
voetballers die heel hoog gevoetbald hebben. Een van hen is Patrick Crijns, die ook nog eens een
RKVVL-verleden heeft. Van daaruit vertrok hij naar Meerssen om
daarna weer te vertrekken naar

Geusselt Sport.
Crijns kreeg alle ruimte om zijn
aanvallers met prima passes aan
het werk te zetten. Dat leverde nog
geen resultaat op. Daarom deed hij
het maar zelf. Hij soleerde over de
gehele breedte van het veld en
zocht naar zijn linkervoet. Omdat
de gastendefensie hem geen strobreed in de weg legde kon hij vanaf
twintig meter verwoestend uithalen: 2-0.
RKVVL leek overspeeld te worden maar de thuisclub zag dat

Bram Geerets in het VVLdoel uitgroeide tot de uitblinker. Na een
half uur was hij kansloos op een inzet van Kenneth Ravesteyn die een
prima voorzet van Christian
Beckers van dichtbij binnen tikte:
3-0.
Na de rust verzuimde de
thuisclub verder uit te lopen en RKVVL hield zich alleen maar bezig
met constant mekkeren tegen
scheidsrechter Lahaye. Bjorn Kerckhoffs, aanvoerder van de gasten beaamde dat: „Deze ploeg moet zich

eigenlijk schamen. Hier staan voor
het grootste gedeelte alleen maar
hoofdklassers in het veld. Daar hebben wij geen enkele kans tegen.
Jammer dat de scheidsrechter meeging in hun tuimelingen. Maar aan
de andere kant moet je blij zijn dat
er nog iemand fluit”, vertelde de
aanvoerder, die zelf ook tegen geel
aanliep. Komende donderdag staat
deze wedstrijd weer op het programma. Dan gaat het voor de beker en krijgt RKVVL/Polaris een
kans op revanche.

