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TWEEDE KLASSE G Aansluitingstreffer Eijsden komt te laat

De spelers van Geusselt Sport vieren de overwinning op Eijsden.

foto Johannes Timmermans

Geusselt Sport onaantastbaar
Gaat Geusselt Sport ooit nog een duel verliezen? Ook gistermiddag stapte de Maastrichtse fusieclub als winnaar
van het veld. Nu was Eijsden het slachtoffer: 2-1.
door Freek Timmermans

G

eusselt Sport boekte gisteren een benauwde 2-1
overwinning. Eijsden
leek in geslagen positie,
knokte zich bijna terug, maar
kwam uiteindelijk toch tekort.
Een paar pittige fysieke duels,
bijna-opstootjes en stevige woorden aan het adres van scheidsrechter Kox kenmerkten de laatste minuten van Geusselt Sport tegen Eijsden. De emoties gierden werkelijk
over een weer tussen de twee ploegen, die tot gisteren zonder nederlaag bleven. Dit kwam helemaal tot
uiting in de slotfase, waarin Eijsden alles op alles zette om de gelijkmaker te forceren. Geusselt Sport
werd bij vlagen teruggedrongen,
maar zwichtte niet. „Het was een
stevige pot, maar ook wel een spor-

tieve wedstrijd”, vond Dwayne Berben. Een lezing waar arbiter Kox
zich na afloop in kon vinden.
Dat het er gisteren absoluut niet
kinderachting aan toe ging, kwam
de aanvaller van Geusselt Sport overigens niet slecht uit. Berben, groot
van stuk, gedijde goed in de stevige
wedstrijd. Veelvuldig werd de aanvaller gezocht. Soms voor een
kaats, soms door de lucht. Dit betaalde zich uit. Al vroeg in de wedstrijd gebruikte hij na een pass van
Chassy Lewerissa op een slimme
manier zijn brede postuur. Berben
troefde zijn directe bewaker af en
schoof de bal slim achter Eijsden-doelman Stephan Crescente:
1-0. Die voorsprong bleef tot de
rust gehandhaafd, ondanks dat er
aan beide kanten kansen waren.
Het gelijkopgaande spelbeeld veranderde in de tweede helft al snel. Na

een goed uitgevoerde aanval, waarbij Patrick Crijns het hoofd vond
van zijn aanvalskompaan Berben,
viel de 2-0. Vanaf dat moment leek
het wachten op de genadeklap van
Geusselt Sport.
De thuisploeg beschikte over het
nodig balbezit, was doortastender
in de duels, maar een derde Maastrichtse treffer bleef uit. Hiervan
profiteerde Eijsden. Jordi de Wijs
ontsnapte aan de aandacht van de
defensie van de thuisploeg, die aan
buitenspel dacht. Oog in oog met
de doelman faalde de aanvaller van
Eijsden niet: 2-1. „We hadden vandaag eerder de 3-0 moeten maken.
Die 2-1 was echt een rotgoal. We gaven ze weer een beetje hoop en
dan hebben we het in de slotfase
toch nog wel moeilijk met die lang
ballen”, stelde matchwinner Berben. De treffer zorgde weliswaar
voor het nodige tumult, de gelijkmaker viel niet. Hierdoor blijft
Geusselt Sport als enige van de
twee ploegen ongeslagen en
schaart het zich als promovendus
nog altijd bij de bovenste ploegen.

