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TWEEDE KLASSE G Met zestien punten uit zes duels is Venlose formatie de te kloppen ploeg

Trein Venlosche Boys dendert gewoon verder
door Ruud Gerards
VENLO – Het gaat Venlosche Boys
de laatste tijd voor de wind. De
ploeg van trainer Roel Sloesen rijgt
al weken de zeges aaneen. Zo ook
gisteren tegen Geusselt Sport: 6-1.
Het zag er in het eerste bedrijf
niet naar uit dat de drie punten in
Venlo zouden blijven. De Maastrichtse gasten begonnen voortvarend aan het duel en namen na
acht minuten een 0-1 voorsprong
via Kenneth Ravesteijn. Daarna
leek de thuisploeg op het kunstgrasveld niet te weten hoe om te gaan
met deze tegenslag. Geusselt Sport
zat fel op de dartele spelers van
Venlosche Boys en leek het duel onder controle te hebben.

Kort voor rust kwam de Boys
toch nog opzetten. Eerst zag Jimmy
Terhaag zijn inzet nog ternauwernood tot hoekschop verwerkt worden. Drie minuten voor de pauze
werd het alsnog gelijk. Sjors Boots
scoorde vanaf elf meter 1-1. Enkele
tellen daarvoor zag hij zijn inzet
met de hand gekeerd worden door
Dominique Bosch en Hensgens
twijfelde geen moment: pingel.
De eerste sporen van Maastrichtse irritatie waren inmiddels aanwezig op sportpark Alde Wielerbaan.
Na de pauze groeide de irritatie alsmaar en daarmee deed Geusselt
Sport zichzelf de das om. Het duel
kantelde daarmee overduidelijk in
het voordeel van Venlosche Boys.
Net voor het verstrijken van het

uur was Boots met het hoofd trefzeker: 2-1. Het startsein voor Venlosche Boys om over Geusselt Sport
heen te denderen. Via een eigen
doelpunt en treffers van Kevin Haumann, Jimmy Terhaag en invaller
Mike Steegh liepen de Venlonaren
uit naar 6-1.
Meest curieuze moment van de
middag was de 4-1. Geusselt Sport
maakte zich op voor een wissel zonder toestemming van de leidsman.
Volkan Tasmedir profiteerde van
de commotie en lanceerde ploeggenoot Haumann die simpel scoorde.
Met als gevolg een woedende Maastrichtse bank én spelers.
Na afloop liep Boys-trainer Roel
Sloesen te stralen na weer een zege. De tweede plaats is daarmee ver-

stevigd. „We hebben ons goed herpakt. Voetballend is Geusselt Sport
een goede ploeg. Maar deze week
heb ik de ploeg gezegd dat wij de
best voetballende ploeg zijn.”
Met zestien punten uit zes duels
is de vraag aan Sloesen gerechtvaardigd waar de Venlose dadendrang
eindigt? „Voor aanvang van het seizoen hadden we als doelstelling bij
de eerste vijf te eindigen, maar deze moeten we bijstellen. We willen
minimaal de nacompetitie halen.
Deze jonge groep maakt nog steeds
stappen.” Het moet trouwens wel
erg raar lopen wil Sloesen niet ook
volgend seizoen voor de groep
staan in Venlo: „Club, groep en ik
willen hetzelfde en dat is er nog
een seizoen aan vastplakken.”

