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VIERDE KLASSE A Sterk Geusselt Sport boekt

zwaarbevochten, maar verdiende overwinning

Jekerdal dwingt

tegenstander
respect af bij tegenst

door John Vaessen
MAASTRICHT – De derby tussen
Geusselt Sport en Jekerdal eindigde
in een verdiende, maar zwaar bevochten overwinning voor de
thuisclub: 2-1. Daar was aanvoerder
Rick Sour het volledig mee eens.
„Wij moeten eens gaan beseffen
dat wij niet meer zoals vorig seizoen over iedere tegenstander heenlopen. Monsteroverwinningen zijn
ook niet meer te verwachten dit seizoen. Wij zijn de topfavoriet om

weer kampioen te worden, maar
de spelers moeten allemaal leren inzien dat er dan ook iedere wedstrijd keihard geknokt moet worden voor de punten. Ook Jekerdal
was een taaie tegenstander, maar
als we voor rust alle kansen hadden benut, was de score veel hoger
uitgevallen.”
Vanaf de eerste minuut toog
Geusselt Sport in een bijzonder
hoog tempo richting gastendoel,
met de bedoeling zo snel mogelijk
op voorsprong te komen. Jekerdal

daarentegen hield de ruimtes klein
en waar mogelijk zochten zij brutaal de aanval. Daardoor ontstond
een prachtig voetbalgevecht, waarbij beide ploegen de aanval niet
schuwden. Er werd mannelijk,
maar fair voor iedere meter gevochten.
De in groten getale aanwezige
toeschouwers kregen daardoor een
heerlijke pot voetbal te zien. Kansen kwamen er vooral voor de
thuisploeg. Als Kenneth Ravesteyn
zijn vizier beter had afgesteld dan

had hij voor de pauze al een hattrick kunnen scoren.
Nu werden het afzwaaiers en bij
een gerichte doelpoging verijdelde
doelman Steven Jansen dat Geusselt Sport aan de leiding kwam.
Sterker nog, bij iedere tegenaanval
was vooral Brieck Cremerius dreigend. De jonge Jekerdal-spits hield
de gehele thuisclubverdediging constant bezig, maar in scoringspositie
kwam hij niet.
Tegen de verhouding in kwamen de bezoekers aan de leiding.

Uit een vrije trap schoot David van
Rooij onberispelijk de bal achter
doelman Jimmy Vriezelaar: 0-1.
Lang kon Jekerdal niet van de voorsprong genieten. In de kluts kwam
de bal terecht bij Rob Gorissen en
die scoorde met enig fortuin de gelijkmaker: 1-1.
Tot twintig minuten voor tijd
hield Jekerdal stand. Toen vloerde
Martijn Kolen Patrick Crijns. De
strafschop die terecht werd toegekend, schoot Crijns onberispelijk
binnen: 2-1.

