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VIJFDE KLASSE A Gulpen kan Maastrichtenaren kwartier tegenhouden

Geusselt Sport grijpt periodetitel
door John Vaessen
MAASTRICHT – De topper tussen
Geusselt Sport en FC Gulpen, de
nummers één en twee van de ranglijst, eindigde in een 4-1 overwinning voor de Maastrichtenaren.
Een overwinning die meteen goed
is voor de periodetitel.
Daar was vooral voorzitter Jan
Karssemaeckers heel blij mee. ,,Het
is heel leuk als je als fusieclub meteen goed aan de weg timmert. Dat
is goed voor de organisatie en goed
voor de spelers. Wij hebben dit seizoen veel nieuwe mensen met een
WVV-verleden mogen begroeten
en daar zijn zelfs spelers bij die vorig seizoen op hoofdklasse-niveau
speelden. Dat dit nu al zijn vruchten afwerpt is fantastisch.”
Met het materiaal waarmee het
trainersduo Jo Mulkens-Peter van

Bijnen dit seizoen mag werken is
het niet de vraag of Geusselt Sport
kampioen wordt, maar wanneer.
Ook het verrassend sterk gestarte Gulpen, dat overigens redelijk tegenstand bood, maar ook bij vlagen werd weggespeeld, moest ervaren dat de tegenstander meer dan
een maatje te groot was. Dat vond
ook oud-profvoetballer Peter Benen, die aandachtig de wedstrijd
volgde. ,,Die ploeg zou in de derde
klasse niet misstaan.”
Gulpen-trainer Antonio Alfonso
had zijn mannen verteld, dat ze gewoon hun eigen wedstrijd moesten spelen. Daardoor kregen de vele toeschouwers een leuke en aantrekkelijke wedstrijd te zien die
nooit verveelde.
Het was voor Gulpen in het begin vooral tegenhouden. Dat lukte
een kwartiertje. Toen scoorden

Kenneth Ravesteyn en Patrick
Crijns kort achter elkaar en leek
een monsterscore een feit te worden. Na de 2-0 liet Geusselt Sport
even de teugels vieren. Daar profiteerde Gulpen van. Via een strafschop na een overtreding van Davy
Engelen scoorde Tonnie Alfonso de
aansluitingstreffer: 2-1.
Vlak voor de pauze had het eigenlijk gelijk moeten staan. Robin
Horbach miste toen een dot van
een kans. Na de pauze speelden beide ploegen een versnelling lager.
Geusselt Sport ging nu wel veel effectiever met de kansen om. Patrick Crijns bekroonde tot twee
keer toe zijn solo’s met fraaie treffers: 4-1.
Dat was te veel voor de jonge
Gulpense brigade, die zich beslist
niet hoefde te schamen. Daar was
iedereen bij Gulpen het over eens.

