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DERDE KLASSE B

De Leeuw steelt zege in extremis

Met twee wisselvallige ploegen kon het duel tussen De Leeuw en FC Geleen
Zuid alle kanten op. De thuisploeg trok vlak voor tijd aan het langste eind: 3-2.

DOOR MAIKEL STAMS

De Leeuw oogt gefrustreerd als FC Geleen Zuid na een uur spelen op gelijke
hoogte komt. De thuisploeg stond geruime tijd voor, maar de wedstrijd lijkt
volledig te kantelen. De Leeuw komt er niet meer aan te pas, net als vorige
week bij de oorwassing tegen Haelen (0-5). Tot overmaat van ramp komt
de thuisploeg enkele minuten later met tien man te staan. Niets lijkt een
overwinning van de Geleners in de weg te staan.
Terug naar de aftrap van de wedstrijd. De Leeuw komt prima uit de
startblokken. Het voetbal is niet sprankelend - beide ploegen spelen vaak
de lange bal - maar spannend en vermakelijk is het wel. Na ruim een
kwartier gaan de handen op elkaar, als Jack Geurts van dichtbij scoort.
Enkele minuten later wordt broer Jeffrey diep gestuurd en ook hij faalt niet:
2-0. Het is zijn eerste doelpunt in ruim driekwart jaar. „Vandaag was mijn
vijfde wedstrijd sinds ik terug ben van mijn blessure. Ik heb door een
enkelbreuk acht maanden langs de kant gestaan. Het is heerlijk om weer
eens te scoren.”
Enkele minuten voor rust scoren de bezoekers de aansluitingstreffer. Het
doelpunt van Stijn Keulen riekt volgens sommigen naar buitenspel, maar na
uitvoerig arbitrair overleg wordt het doelpunt goedgekeurd. Een belangrijk
moment in de wedstrijd.
Via Martijn Lemmens komt Geleen Zuid na een uur op 2-2. De bezoekers
lijken daarna te profiteren van de man-meer-situatie. De kansen worden
echter niet benut, waardoor een alom bekende voetbalwet zijn intrede doet.
Vlak voor tijd kroont Jeffrey Steijns zich tot matchwinnaar. „Die was nog
veel lekkerder dan mijn eerste doelpunt. Niemand rekende nog op een zege
voor ons. Deze zege hadden we nodig. Wie weet vinden we nog aansluiting
bij de subtop.” Geleen-trainer Leo Beckers baalt na afloop stevig. „Ik ben
hier goed ziek van. Na het eerste half uur waren we heer en meester. Ik
begrijp niet hoe we dat laatste doelpunt weggeven. Met een gelijkspel had ik
nog kunnen leven.”
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