
© Copyright 2015 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad. 
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt 
uitdrukkelijk voorbehouden. Maandag, 23 november 2015

Ronde verder, wel deuk in vertrouwen

BEKER Groene Ster heeft na 2-2 strafschoppen nodig om Geusselt Sport uit te schakelen

Met de grootst mogelijke moeite plaatste Groene Ster zich
voor de vierde ronde van de beker. Het versloeg het sterke
Geusselt Sport via strafschoppen na een 2-2 stand in de re-
guliere speeltijd.

door Freek Timmermans

BB ij Geusselt Sport hadden
ze er toch wel naar uitgeke-
ken, de ontmoeting met
hoofdklasser Groene Ster.

Een krachtmeting die voor de Maas-
trichtse formatie moest uitwijzen
of het meekon met een ‘op papier’
betere ploeg. „Ik denk toch dat we
geslaagd zijn voor de test vandaag”,
sprak middenvelder Patrick Crijns
nadat hij met zijn ploeggenoten via
strafschoppen het veld had moeten
ruimen. „Ondanks dat we niet de
volgende ronde bereiken, mogen
we trots zijn op dit resultaat. Maar

het neemt niet weg dat we gewoon
hadden kunnen winnen.” Crijns’
woorden ten spijt overheersten de
beteuterde gezichten bij de Maas-
trichtse tweedeklasser. Waar het de
vorige ronde meezat tegen RK-
VVM, brachten strafschoppen nu
geen positieve uitkomst. „Dit was
dé kans om Groene Ster pijn te
doen. Het zat erin tot die domme
rode kaart”, vond Crijns.
Jesley Marijnen mocht gisteren in-
rukken toen hij natrapte. Een dom-
per voor Geusselt Sport, maar het
benadrukte tevens de weerbaar-
heid van de ploeg door er toch nog
een gelijkspel uit te slepen. Het liet

zien dat een stapje hoger er abso-
luut inzit. Ondanks het bereiken
van de volgende rond was er geen
sprake van tevredenheid bij Groe-
ne Ster. „Ze hadden nooit terug
mogen komen”, was aanvoerder
Maikel van Kesteren kritisch. „Ik
kan hier geen vertrouwen uit ha-
len. Dit was onder ons niveau en
we hadden er gewoon uit kunnen
liggen.” Een terechte constatering.
De hele wedstrijd was Geusselt
Sport niet de mindere van Groene
Ster. Het nam niet eens heel onver-
diend de leiding. Crijns verraste
Groene Ster-goalie Geoffrey Jacobs
met een afstandsschot: 0-1. Vlak
voor rust trok Dylan Zwartjes de
stand echter weer gelijk, eveneens
met een knal van afstand: 1-1
Vervolgens leken de 2-1 van Van
Kesteren en de rode kaart voor
Geusselt Sport-vleugelspeler Marij-
nen de genadeklap voor de ploeg

uit Maastricht. Op karakter voch-
ten de tien man van Geusselt Sport
zich alsnog terug. Dit keer was
Crijns de aangever en hij bediende
aanvoerder Rick Sour, die zorgvul-
dige afrondde: 2-2. Omdat er in de
reguliere speeltijd niet meer werd
gescoord, kwam het aan op straf-
schoppen. Giovanni Wijns kon de
heldenrol die hij in de vorige ronde
vervulde niet herhalen. De doel-
man van Geusselt Sport stopte wel-
iswaar een strafschop, maar mis-
sers van Reniël Litecia en Domini-
que Bosch werden Geusselt Sport
fataal.
Een plaats in de volgende ronde le-
verde het treffen met Groene Ster
niet op, een bevestiging dat er
meer zit dan de tweede klasse wél.
Crijns: „Ons streven is de eerste
klasse. Maar Maastricht moet ook
weer eens een hoofdklasser krij-
gen. Wie weet lukt ons dat.”

Groene Ster-spits Randy Grens (rechts) kwam tegen Geusselt Sport niet tot scoren.  foto Ermindo Armino


