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DERDE KLASSE B Ploeg uit Herten komt terug

van een 0-2 ruststand

Na dit duel tussen SHH’er Michel Schlicher (rechts) en Jesley Marijnen

krijgt Geusselt Sport een strafschop.

foto Maartje van Berkel

SHH toont veerkra
veerkracht
kracht
SHH heeft in de thuiswedstrijd tegen koploper Geusselt
Sport een punt weten te bemachtigen. De nummer twee
van de ranglijst leek halverwege kansloos, maar kwam in
de tweede helft sterk terug en sleepte uiteindelijk een
2-2 gelijkspel uit het vuur.
door Peter Schmitz

A

l binnen enkele minuten kwam de fusieclub
uit Maastricht op voorsprong. Een dieptepass
werd niet goed beoordeeld door
de defensie van SHH, waarna
Dwayne Berben de 0-1 aanteken-

de. De thuisclub kwam er niet
aan te pas in de eerste helft. Geusselt Sport zette vroeg druk waardoor de thuisclub geen tijd kreeg
zijn geliefde combinatiespel te spelen. Zodra een speler van SHH de
bal kreeg, voelde hij een tegenstander in zijn nek hijgen. Bovendien waren de bezoekers fysiek

sterker. SHH kon voor de pauze
geen enkel gevaar stichten. Ondanks het overwicht kreeg Geusselt Sport ook niet veel mogelijkheden, maar zij verdubbelden vlak
voor de pauze toch de voorsprong.
Patrick Crijns bleef oog in oog
met doelman Ruud Schuman
kalm en scoorde met buitenkant
rechts de 0-2.
Tijdens de rust was op sportpark
De Wolfsberg het geloof in een
goede afloop tot het minimum gedaald. Maar in de tweede helft
werd alles anders. Na een vrije
trap belandde de bal opeens voor
de voeten van Rico Op het Veld
die niet aarzelde: 1-2. De aanslui-

tingstreffer gaf SHH zichtbaar zelfvertrouwen. De combinaties op
het kunstgras lukten steeds vaker
en Geusselt Sport moest nog vol
aan de bak, waar het niet op had
gerekend. De gelijkmaker kwam
dan ook niet uit de lucht vallen. Invaller Reno Zeekaf stond koud in
het veld toen hij de 2-2 aantekende.
De thuisclub rook bloed en ging
zelfs nog op zoek naar de winnende treffer, maar kreeg bijna een
grote teleurstelling te verwerken.
De verder uitstekend leidende
scheidsrechter Bogers gaf de gasten onterecht een strafschop. Met
een prima redding zorgde doel-

man Schuman echter voor gerechtigheid. Zo eindigde de vermakelijke topper uiteindelijk in een gelijkspel.
Trainer Peter Verstappen van
SHH kon daar goed mee leven.
„Dit punt hadden we in de rust
natuurlijk niet meer verwacht,
dus ik ben tevreden. Zij de eerste,
wij de tweede helft.” Hij vond dat
de tegenstander in de slotfase te
hard speelde. „Ze lieten zich soms
een beetje gaan en gingen dan
veel te hard de duels in. Dat vind
ik jammer en onnodig.”
SHH blijft door de puntendeling
op twee punten staan van de
Maastrichtse concurrent.

