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BEKER Geusselt Sport leidt bij rust met 0-4 en spaart onmachtig Willem I

Marcellino Vrijhoeven (r) van Willem I in duel met Geusselt Sport-speler Jesley Marijnen.

foto Marcel van Hoorn

Doorgaan op dezelfde voet
Het heeft er alle schijn dat
Geusselt Sport ook dit seizoen gewoon doorgaat met
winnen. De bekerderby tegen Willem I won het alvast
met groot gemak: 1-4.
door Freek Timmermans

G

eusselt Sport heeft de eerste overwinning van het
seizoen te pakken. In de
derby tegen Willem I
overtuigde de kersverse tweedeklasser slechts een helft. Genoeg voor
een 1-4 overwinning.
Geprikkeld baanden de spelers van
Willem I zich een weg naar de

kleedkamer in de rust. Op geen enkele manier kon de ploeg uit Maastricht tegenstand bieden aan Geusselt Sport, de naaste buur.
Binnen vijf minuten incasseerde
het al twee doelpunten en bij de
rust mocht het van geluk spreken
dat het er maar vier tegen had gekregen. Het frivole combinatiespel
van Geusselt Sport in de eerste
helft had wel zeven treffers kunnen
en misschien wel móéten opleveren.
„We dachten in de kleedkamer dat
als we zoveel kansen bleven creëren, er misschien wel dubbele cijfers in zouden zitten”, stelde Geusselt Sport-aanvoerder Rick Sour.
De spelmaker was in de eerste helft
goed voor twee van de vier treffers.
De andere twee doelpunten kwamen van de voet van Kenneth Ra-

vesteyn en Patrick Corvers. Een
monsterzege leek in de maak. Reden voor Willem I om uitgebreid
de tijd te nemen voor de pauze.
Terwijl Geusselt Sport en scheidsrechter Vries al lang en breed op
het veld stonden om de wedstrijd
te hervatten, liet de thuisploeg lang
op zicht wachten. Het bleek uiteindelijk zijn uitwerking te hebben op
het wedstrijdverloop. Geusselt
Sport oogde in de tweede helft
minder scherp en Willem I kreeg
wat meer grip op het spel van de

䊳 Geusselt Sport zet in op
deelname aan de KNVB
Beker. Daarvoor moet het
de halve finale bereiken.

tweedeklasser. Het leverde zelfs
nog een treffer op voor de thuisploeg. Sour leed op een slordige manier balverlies, waar Danny Callemijn van profiteerde: 1-4.
Willem I beperkte zich vervolgens
tot het voorkomen van tegentreffers, terwijl Geusselt Sport niet
meer in staat was goede mogelijkheden te creëren. Hierdoor bloedde de wedstrijd dood en bleef de
stand gehandhaafd. „Ik ben wel tevreden maar toch jammer van de
tweede helft”, verklaarde Sour na
afloop. Door de overwinning doet
Geusselt Sport meteen goede zaken
in de poule. Sour: „Wij nemen de
districtsbeker serieus. Twee jaar geleden zijn we al eens ver gekomen
en nu willen het nationale bekertoernooi bereiken. Dan moeten we
het schoppen tot de halve finale.”

