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TWEEDE KLASSE G Gehavend Geusselt Sport te sterk voor ADVEO

Zelfs op halve kracht vee
veel beter
Een uitgemergeld Geusselt
Sport heeft bij ADVEO
geen punten gemorst. In
Oirsbeek werd het uiteindelijk 0-1 voor de bezoekers
door Dwayne Berben.
door Amando Zwamborn

E

en puntje voor ADVEO
was achteraf te veel van het
goede geweest. Daarvoor
miste de thuisploeg stootkracht en vernuft. Belangrijke eigenschappen om kansen af te dwingen. Het aanvalsspel van de degradatiekandidaat was grotendeels gestoeld op toeval; geen uitgespeelde
momenten maar hoogstens gevaar
uit hoge ballen.
Aan de andere zijde slaagde Geusselt Sport er juist wel in keer op
keer voor ADVEO-sluitpost Roger
Mennens te verschijnen. De 42-jarige routinier verving de vaste nummer 1 Martijn Jacobs (griep) met
verve. Mennens sleepte zijn ploeg
er gedurende negentig minuten
doorheen en zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat het duel tot de
laatste seconde spannend bleef.
Vooraf had iedereen aan de thuiszijde goede hoop dat er eindelijke cruciale punten gepakt gingen worden
in de degradatiestrijd. In de laatste
wedstrijd, tegen Venlosche Boys,
hield ADVEO lang stand en dat
werd in Oirsbeek aangegrepen als
een ontzettend belangrijk ‘aanknopingspunt’.
Vorige week leverde dat nog niets
op (2-0 verlies) maar tegen de bezoekers uit Maastricht moest ditmaal absoluut geoogst worden. Te
meer omdat bij Geusselt Sport letterlijk een half elftal ontbrak door
schorsingen. Belangrijkste afwezige
was Rick Sour, de regisseur op het
middenveld, maar ook de defensie
van de gasten moest noodgedwongen flink op de schop.
ADVEO wist daar eigenlijk nauwelijks van te profiteren. Sterker nog:
in de eerste helft werd geen enkele
echte kans afgedwongen. „We missen voorin de finesse om gevaarlijk

Kevin Hermans (ADVEO) snelt langs Jos Drummen van Geusselt Sport.
te worden. Ik was op het einde met
mijn hoofd nog dichtbij de gelijkmaker. Dat zegt eigenlijk alles; alleen in de slotfase met pressie en
hoge ballen waren we echt gevaarlijk”, baalde verdediger Levin de
Koster.
De club uit Oirsbeek keek al na een
half uur tegen een achterstand aan.
Dwayne Berben, spits van Geusselt
Sport, werd helemaal vrijgelaten
binnen het strafschopgebied. Toen
Lorenzo Soffiati hem vervolgens
op maat bediende, was het direct
raak: 0-1. Dat Berben zo vrijstond
was onbegrijpelijk, vooral omdat

Geusselt Sport op dat moment met
slechts tien spelers op het veld
stond door een blessure van Litecia.
De Maastrichtenaren bleven erna
kansen creëren maar verzuimden
het duel te beslissen. Aanvoerder
Patrick Crijns ging samen met spitsenkoppel op het doel af, maar vergat breed te leggen.
In de tweede helft faalde Crijns
ook nog vanaf de stip (onderkant
lat) na een overtreding van Sander
Wijsmans. ADVEO stelde daar weinig tegenover. Trainer Guus Vrancken wisselde nog wel uiterst aan-
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vallend alleen de bal viel telkens
verkeerd.
De Koster: „Zij hebben verdiend gewonnen want ze kregen veel meer
kansen. Vandaag hadden we een
bonuspunt kunnen pakken, niet
meer dan dat”, relativeerde hij de situatie.
„Het gaat erom dat we straks van
onze concurrenten winnen. Die komen allemaal nog op bezoek. Nu
ziet het er slecht uit, maar ik heb
honderd procent vertrouwen dat
we ons direct handhaven.”
ADVEO blijft door de nederlaag
voorlaatste.

