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BEKER Maastrichtse vierdeklasser bijt in kwartfinale tanden stuk op hoofdklasser EHC

Geusselt Sport vindt Waterl
Waterloo
De halve finale van de districtsbeker, maar bovenal
een deelnameticket aan het
prestigieuze en financieel lucratieve nationale KNVBbekertoernooi. Dat was gisteren de inzet in het duel tussen Geusselt Sport (4A) en
de kwakkelende hoofdklasser EHC/Heuts. EHC won
geflatteerd met 0-3.
door Ton Reijnaerts

G

eusselt Sport-EHC was
de kwartfinale, maar eigenlijk was het de finale.
Althans zo voelde dat in
beide kampen. De winnaar plaatste
zich voor de halve finale van de beker in district Zuid 2. Maar nog belangrijker was het ticket voor het
professionele KNVB-bekertoernooi. Een uitgelezen kans om historie te schrijven en er ook nog een
leuke cent aan over te houden. Een
startbedrag van 3000 euro, dan in
de tweede ronde 10.000 euro en in
de derde ronde liefst 30.000 euro.
Bovendien deel je als vereniging in
de recette. Een uiterst aanlokkelijk
perspectief.
EHC heeft er ervaring mee. EHC
bouwde een reputatie op als cupfighter en speelde de afgelopen jaren memorabele bekerduels tegen
Fortuna Sittard, PSV en FC Eindhoven. De hoofdklasser had zich dan
ook veel voorgenomen in Maastricht. De kopjes stonden bij de
hoofdklasser vooraf dan ook strakker dan bij de vierdeklasser.
Geusselt Sport, een mix van voormalige hoofdklasse- en eerste klasse-voetballers aangevuld met spelers uit vijfde klasse, bouwde in het
bekertoernooi een reputatie op als
reuzendoder, door drie tweedeklassers uit te schakelen.
Ook tegen EHC was de thuisploeg
in eerste helft de bovenliggende
partij. Voetbaltechnisch gelijkwaardig en fysiek simpelweg sterker.
EHC speelde een onderaardse eerste helft. Het team hing als los zand
aan elkaar. Remo Gielkens, met afstand EHC’s beste voetballer werd

EHC-aanvaller Ron Starmans (staand) in duel met Dominique Bosch van Geusselt Sport.
ook gisteren weer node gemist. De
EHC-aanvoerder stapte twee weken geleden boos op nadat hij werd
gepasseerd. Hoewel Delahaije („de
deur is niet definitief dicht”) en
EHC-bestuursleden („we gaan komend week waarschijnlijk praten”)
weigerden om het achterste van de
tong te laten zien, lijkt een lijmpoging in de maak.
Een andere spits, Patrick Crijns,
groeide gisteren uit tot de plaaggeest van de Hoensbroekse defensie. Goed ingrijpen van EHC-doel-

man Tom Grootaers en onfortuin
stonden een verdiende openingstreffer echter in de weg. In de rust
gooide de withete Delahaije het
roer om. De trainer bracht Fabio
Sarli als rechtsbuiten in de ploeg en
dirigeerde middenvelder Joey
Kreukniet naar de frontlinie. De
maatregel sorteerde onmiddellijk effect. Binnen zeven minuten leverde Sarli twee panklare voorzetten.
Ron Starmans en Fabio Caracciolo
zorgden voor de beslissing: 0-2. In
de slotminuten tekende Kreukniet
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voor de 0-3 eindstand. Ron Starmans draaide er na afloop niet omheen: „Positief is alleen de kwalificatie. Ons voetbal was niet om over
naar huis te schrijven.” Geusselt
Sport-uitblinker Raymond Crijns
was trots op de teamprestatie. „We
hebben vier klassen verschil lang
onzichtbaar gemaakt. Helaas hebben we verzuimd om in de eerste
helft te scoren. Na de 0-2 verdween
bij ons het geloof en werd de conditionele superioriteit van EHC voelbaar.”

