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2E/3E KLASSE

SHH loopt finale nacompetitie mis

In de tweede ronde van de nacompetitie heeft SHH zijn meerdere moeten
erkennen in klassengenoot Geleen-Zuid. In Geleen zette de thuisclub de
tegenstander uit Herten verdiend met 2-1 opzij.

DOOR FRED THISSEN

Het beloofde gisteren op het Graaf Gerard Huyn Complex een spannende wedstrijd te
worden met als inzet een plaats in de finale om promotie naar de tweede klasse. In de
competitie waren beide duels geëindigd in een gelijkspel (1-1 en 2-2). „Dus weinig
krachtsverschil”, meende trainer Maarten van Lieshout van SHH vooraf.
Toch bleek al na enkele minuten dat Geleen-Zuid de bovenliggende partij was. Feller
in de duels en daardoor een overwicht creërend op het middenveld. Aan beide kanten
hadden de verdedigingen de overhand, zodat kansen spaarzaam waren. Toch wist de
thuisclub na een goed half uur spelen de score te openen. Remco Kivit kopte uit een
vrije trap van dichtbij raak: 1-0.
Ook na de pauze drukte Geleen-Zuid de tegenstander grotendeels terug op eigen helft.
De counters die SHH daardoor gedwongen moest spelen, leverden nauwelijks
resultaat op. De tweede treffer van de thuisclub hing dan ook constant in de lucht. Een
kwartier voor tijd velde Stijn Keulen, na slecht uitverdedigen van de bal bij SHH, met
een afstandsschot het vonnis. Gezien het spelbeeld hadden de supporters van de club
uit Herten weinig hoop meer dat de wedstrijd nog in hun voordeel zou kantelen.

Nog even spannend
En toch werd het in de slotfase nog even spannend. Bij een actie in het
strafschopgebied van Geleen-Zuid constateerde de scheidsrechter dat de bal door een
verdediger met de hand werd gespeeld. Dit plotselinge buitenkansje wist Joshua
Geurts feilloos te verzilveren: 2-1.
Hoewel daarmee de spanning terug was, bleek SHH in de resterende tijd niet bij
machte om de stand nog gelijk te trekken en een verlenging af te dwingen.
Geleen-Zuid mag volgende week proberen promotie naar de tweede klasse te
bewerkstelligen. Voor de club uit Herten resteert een nieuw verblijf in de derde klasse.
Trainer Van Lieshout: „Wij hebben terecht verloren. Geleen-Zuid maakte de meeste
aanspraak op de overwinning. Wij hebben te weinig afgedwongen.”

GELEEN
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