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DERDE KLASSE B Geusselt Sport repareert

schade in tweede helft 쐌 Haslou kan voorsprong niet vasthouden

Haslou-spelers Tim Cilissen en Dylan Houven voorkomen een treffer

van Kenneth Ravensteyn (Geusselt Sport).

Eerste zege

is al weer binnen

Geusselt Sport lijkt op exact dezelfde wijze door te gaan
als vorig seizoen. Winnen, winnen en nog eens winnen.
Gistermiddag werd Haslou op eigen veld verslagen (1-3),
waarmee de Maastrichtenaren meteen duidelijk maakten dat er ook dit jaar met scherp
scher
cherp geschoten wordt.

dat hij na ruim een half uur spelen, de wedstrijd niet meer kon
volbrengen.
Terwijl de ervaren doelman van
het veld werd gedragen, vroegen
de bezoekers zich af hoe ze in hemelsnaam achter konden staan.
Ondanks een paar niet te missen
kansen stond Haslou voor dankzij
een doelpunt van Mick Reneerkens.
De aanvaller wist de eerste beste
kans voor de thuisploeg op knappe wijze te verzilveren: 1-0. Geusselt Sport domineerde vanaf het
begin van de wedstrijd. Maar mede door goed keeperswerk van
Meyers en een onzorgvuldige afwerking, bleef een treffer in de eerste helft uit voor de ploeg van Wil

door Freek Timmermans

Z

owel Haslou als Geusselt
Sport kwam vorig jaar
nog uit in de vierde klasse. Van een gelijkopgaande wedstrijd was gisteren echter
geen sprake. De bezoekers boekten een verdiende 1-3 overwinning, die nog groter had kunnen
uitvallen. Een naar het zich laat

aanzien onschuldige ingreep van
Haslou-doelman Dave Meyers
droeg gisteren bij aan het verloop
van het duel tussen de twee gepromoveerd teams.
Een steekbal bedoelt op Geusselt
Sport-aanvaller Dwayne Berben,
werd door de goalie en tevens aanvoerder van de thuisploeg over de
zijlijn getrapt. Bij deze actie blesseerde Meyers zich echter zodanig

Kruijntjens. „We hadden 0-7 voor
kunnen staan, maar ik heb de spelers in de rust toch gecomplimenteerd voor hun spel”, aldus de
coach. Met het wegvallen van
Meyers stond Haslou niet meer zo
goed als voor rust. Een ogenschijnlijk houdbaar afstandsschot van
Patrick Crijns verdween meteen
na rust in het doel van de ingevallen doelman Dennis Raven: 1-1.
Niet veel later ontsnapte Jesley Marijnen aan de aandacht van de verdedigers. Het lobje van de buitenspeler van Geusselt Sport belandde jammerlijk op de paal, maar de
oplettende Dwayne Berben werkte de bal alsnog binnen: 1-2.
Marijnen bleek gisteren een ware
plaag voor de thuisploeg. Ook bij

foto Rob Oostwegel

het derde doelpunt draaide de buitenspeler zijn directe tegenstander
dol om de bal vervolgens af te leggen op Rick Sour. Het daaropvolgende schot van de aanvoerder
van Geusselt Sport, belandde feilloos achter Dennis Raven.
„Ik heb vandaag genoten van Jesley. Bij het derde doelpunt speelde hij de bal geloof ik twee keer
door de benen van zijn directe tegenstander”, glimlachte Kruijntjens na afloop. Dankzijde overwinning nestelt de ploeg uit Maastricht zich meteen in de top van
de ranglijst. Een plek waar de promovendus ook aan het einde van
het seizoen hoopt te staan. Kruijntjens: „Ik vind dat we dit seizoen
voor het hoogste moeten gaan.”

