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BEKER Geusselt Sport kruipt door het oog van de naald tegen club uit Margraten

RKVVM verzuimt te stun
stunten
Tweedeklasser Geusselt
Sport is in het bekertreffen
met derdeklasser RKVVM
met de schrik vrijgekomen.
Na een 3-3 gelijkspel trokken de gasten via de beslissende penaltyreeks aan het
langste eind. De thuisploeg
acteerde meer dan een half
uur met tien man.
door Leo Jaspers

D

e heldenrol in de bekerkraker was weggelegd
voor de pas 17-jarige Geusselt Sport-goalie Giovanni Wijns. Wijns stopte in de strafschoppenserie twee pingels van de
gastheren. Na een lange knuffelsessie op de kunstgrasmat gaf hij zijn
‘recept’ als strafschopkiller onomwonden prijs. „Ik wacht gewoon
heel erg lang en kies dan een
hoek.” Aan de overkant vestigde
ook een jonge keeper de aandacht
op zich. De 18-jarige Sem Purnot
kreeg in het bekertreffen van trainer Robert van der Weert de voorkeur boven vaste goalie Gijs Bessems. Purnot zag zijn ploeg door
een eigen treffer van Dominique
Bosch aan de leiding komen (1-0),
maar was kansloos bij een intikker
van Dwayne Berben in de rebound: 1-1. Nog voor de rust nam
het brutaal acterende RKVVM
door een vrije trap van Jean Luc Bemelmans de leiding: 2-1. Toen diezelfde Bemelmans een kwartier na
de pauze binnen één minuut twee

Doelman Giovanni Wijns sleepte Geusselt Sport door de penaltyreeks tegen RKVVM.
keer geel incasseerde, leek de gedecimeerde thuisploeg een gewillige
prooi voor de plots wakkere tegenstander. Niets bleek minder waar.
Met vereende krachten trok RKVVM ten strijde en het wist door
Jeroen Habets zelfs de voorsprong
naar 3-1 te tillen. Daarna schreef
Purnot zijn eigen ‘heldenepos’.
Geusselt Sport nam hem permanent onder vuur. RKVVM wankelde, maar Purnot wilde van geen
wijken weten. Op vaak miraculeuze wijze ranselde hij een vijftal kanonskogels uit de doelmond. Dat

hij toch twee keer moest zwichten
voor een strafschop van Patrick
Crijns en een venijnige schuiver
van de ingevallen Kenneth Ravesteyn 3-3 viel hem niet aan te rekenen. Vlak voor tijd mocht hij met
een applauswissel naar de kant.

“

Petje af voor RKVVM. Het
maakte er een echte
wedstrijd van.
Geusselt-trainer Wil Kruijntjens

foto Diana Scheilen

Trainer Van der Weert koos bij de
penaltyreeks voor de meer ervaren
doelman Bessems. Bessems had
echter geen schijn van kans bij de
feilloos genomen pingels van Jesley
Marijnen, Dominique Bosch, Dwayne Berben en Rick Sour. Aan RKVVM-kant wist alleen aanvoerder
Job Brouwers het net te vinden.
Dat laatste tot zichtbare opluchting
van Geusselt Sport-trainer Wil
Kruijntjens: „Petje af voor RKVVM. Die ploeg is erin geslaagd er
een echte wedstrijd van te maken.”

