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TWEEDE KLASSE G Aanvoerder Rick Sour zet Geusselt Sport op winnende spoor tegen Scharn

Nu alles richten op derde periode
Scharn weerde zich kranig,
maar stond tegen Geusselt
Sport na afloop wel met lege handen. Kenneth Ravensteyn en Dwayne Berben
zorgden voor een 4-2 zege.
door Ton Reijnaerts

S

cherp staan, dat is waar
mannen zich scheiden van
jongens. Dat bleek weer
eens tijdens de Maastrichtse derby tussen Geusselt Sport en
Scharn. Het hanengevecht in de eerste lenteweek eindigde in een verdiende zege voor de thuisploeg:
4-2.
Bloed sijpelt in straaltjes langs het
gezicht van Scharn-aanvoerder
Bart Janssen. De stopper heeft net
een met orkaankracht voortgestuwd afstandsschot in het gelaat
gekregen. Het jeugdige Scharnteam gooit alles in de strijd om de
gelukkig verkregen 1-2 voorsprong
te verdedigen. Tegen slimheid en
spelinzicht blijkt echter geen kruid
gewassen. Terwijl Guido Valcq met
scheidsrechter Krekels in debat is
over de juiste plek van een te nemen vrije trap, neemt Sour de vrije
trap bliksemsnel drie meter verderop. Sour stuurt Leroij Penders weg,
die legt de bal panklaar voor Dwayne Berben: 2-2. Negentien minuten
later prikt Berben na prima voorbereidend werk van collega-spits Kenneth Ravesteyn de 3-2 binnen. De
aanvaller staat bij zijn treffer overduidelijk buitenspel, maar de
scheidsrechter negeert het vlagsignaal en de Scharn-protesten.
Het is niet de enige misser van arbiter Krekels. Bij een 1-1 stand onthoudt de leidsman de thuisploeg
tot twee keer toe een strafschop.
In de 39ste minuut haalt Scharnstopper Janssen thuisploegspits
Kenneth Ravesteyn onderuit. Een
loepzuivere strafschop. Maar de arbiter ziet het anders.
Amper een minuut later is het hek
van de dam als Scharn-doelman Luciano ‘t Lam Ravesteyn torpedeert.
Krekels legt de bal op de lijn van
het zestienmetergebied en houdt

Kenneth Ravensteyn (links) scoort de 4-2 tegen Scharn. Ook Dwayne Berben is blij.
ook de rode kaart op zak. De doelman krijgt zelfs geen geel.
Code geel is wél al snel in de tweede helft van toepassing. Scharn
moet tegen de vol in het gezicht
waaiende orkaanwind en hagelstorm in voetballen. Maar het is
echter vooral de passie en strijdlust
van de thuisploeg die Scharn doet
wankelen. Het goocheme van Geusselt Sport-aanvoerder Rick Sour is
de gasten uiteindelijk te machtig.
Spelmaker Sour is dan ook de maat
der dingen bij Geusselt Sport. Niet
één speler kan in de schaduw staan
van de loopsterke rasvoetballer.

Sour tilt medespelers op in enthousiasme en voetbaldaden. Na de allesbeslissende 4-2 uithaal van goalgetter Kenneth Ravesteyn breekt
voor het eerst een glimlach door
op zijn gezicht.
Sour, die de gave heeft om mensen
te doen geloven in een ideaal en
een droom, startte drie jaar geleden
met een vriendengroep bij Geusselt Sport. Doelstelling was om binnen vijf jaar tweede klasse te spelen”, zegt hij. Met een fijne glimlach: „Het is binnen drie jaar al gelukt. En gelet op onze kwaliteit zit
er nog meer in het vat.”
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Na drie opeenvolgende kampioenschappen is dit seizoen het titeldoel door blessures en schorsingen
voorbij geschoten. Maar de durf en
verbeeldingskracht tot waar Geusselt Sport kan worden opgestuwd
is ongebroken bij Sour.
„We hebben nu zeven punten uit
drie duels en gaan voor de derde
periode”, klinkt het vastberaden.
Scharn-trainer Anton Vriesde schat
het in als een gerechtvaardigde ambitie. „We hebben verdiend verloren van een volwassen tegenstander, die voetballend veel in zijn
mars heeft.”

