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TWEEDE KLASSE G Tweede plaats bijna zeker

Geusselt Sport:
alles in eigen hand
door Ton Reijnaerts
MAASTRICHT – De topper in 2G tussen Geusselt Sport en Venlosche
Boys met als inzet de tweede
plaats, mondde gisteren uit in een
zinderend duel. De thuisploeg trok
aan het langste einde: 3-2. Daardoor kunnen de Maastrichtenaren
zich zondag in Brunssum tegen
BSV Limburgia/Kamerland verzekeren van de nacompetitie voor promotie.
Geusselt Sport-Venlosche Boys
was gisteren een botsing van ervaring tegen jeugd. Maar ook van culturen. Het straatschoffiesvoetbal
van Geusselt Sport tegen het hogere wiskundevoetbal van Venlosche
Boys, dat in Venlo de boekentasclub wordt genoemd. Het resulteerde in een boeiend voetbalspektakel. Goalgetter Sjors Boots bracht
Venlosche Boys al na vier minuten
aan de leiding. Kenneth Ravensteyn kantelde met treffers in de
achtste en zeventiende minuut de
score. Max Hendrix bracht Venlosche Boys weer langszij: 2-2. Maar
op slag van rust bracht Patrick
Crijns, de thuisploeg vanaf elf meter opnieuw aan de leiding: 3-2.
Venlosche Boys-trainer Roel
Sloesen vond de fel betwiste, en
achteraf beslissende strafschop, onbegrijpelijk. „Onze verdediger
Frans Nowacki kreeg voorafgaande
aan zijn handsbal duidelijk zicht-

baar een duw in zijn rug.” Scheidsrechter Gilissen ontging het slimmigheidje van Kenneth Ravensteyn echter. De held van de middag leek in de tweede helft even de
schlemiel van de middag te worden, toen hij halverwege de tweede
helft een ogenschijnlijk doeltreffend schot van uitblinker Guido
Valcq onbedoeld over de doellat
verlengde. Weg 4-2.
Het was overigens nog de enige
echte kans voor de thuisploeg. Venlosche Boys daarentegen liet vijf uitgelezen kansen onbenut. Een topseizoen dreigt nu in mineur te eindigen. „Vier duels geleden stonden
we nog zeven punten los. Ik heb er
geen echte verklaring voor hoe we
dit hebben kunnen verspelen. Mogelijk is het een gebrek aan ervaring”, verzuchtte trainer Sloesen.
College trainer Wil Kruijntjens
maakte daarentegen tevreden de balans op. „Onze missie was om vandaag de tweede plaats te veroveren.
Daarin zijn we geslaagd. We hebben het nu in eigen hand.” Vreugde ook bij Kenneth Ravesteyn: „Als
we zondag in Brunssum met dezelfde inzet spelen gaan we het zeker
redden”, oordeelde Ravesteyn. De
vormstijging bij de Maastrichtse
goalgetter is overigens min of meer
illustratief voor de wederopstanding van Geusselt Sport, aan het
einde van een wisselend seizoen
vol schorsingen en blessureleed.

