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BEKERVOETBAL

Lemmens, de schlemiel

SC Susteren heeft in de beker na strafschoppen gewonnen van FC Geleen-Zuid.
Na negentig minuten stond het nog knap 1-1.

DOOR JIM STEIJVERS

Martijn Lemmens, dacht met zijn prachtige 1-1 zich tot held te kronen in het bekerduel
tussen SC Susteren en FC Geleen-Zuid. Maar uiteindelijk was hij degene die de
beslissende strafschop over schoot waarna SC Susteren zich toch wist te plaatsen voor
de achtste finales van het bekertoernooi.
Een bekeravondje in Susteren waarin de thuisclub uitkomend in de eerste klasse
normaal gesproken wel even van derdeklasser FC Geleen-Zuid moest winnen. Trainer
Leo Beckers van de bezoekers zag voorafgaand aan de wedstrijd dat zijn ploeg in ieder
geval wel zin in had. „Zelf ben ik niet zo van het bekertoernooi, maar voor de jongens
is het leuk zich te bewijzen tegen een club die toch twee klassen hoger speelt.” Zijn
collega van SC Susteren Jan Lauers gaf enkele andere spelers de voorkeur op deze
bekeravond. „Sommige jongens mogen zich bewijzen, maar we willen zeker door
vandaag.”
Wat Lei Beckers vooraf al aangaf dat zijn ploeg er zin in had, was vanaf de eerste
minuut direct te zien. FC Geleen-Zuid zat er fel op en waren voor de rust duidelijk de
betere. Via Jordy van Duuren en Stijn Keulen kreeg het ook kansen, maar bijna
pogingen gingen net naast.
In de tweede helft een stuk beter Susteren. Allereerst een mooie poging van Boyd
Stoffels en even later een mooie vrije trap van Bart Dings op de paal, maar het bleef
lang 0-0. Tot tien minuten voor tijd Tom Timmermans vanuit de kluts na een
indraaiende corner het winnende doelpunt te leek maken. Maar niets bleek minder
waar, de bezoekers vochten zich terug en daarna volgden de minuten van Lemmens.
Allereerst schoot hij de bezoekers knap op gelijke hoogte en daarna miste uitgerekend
hij die beslissende strafschop. Trainer Jan Lauers van SC Susteren was opgelucht:
„Door en daar is het dan ook mee gezegd.” Zijn collega Leo Beckers was trots op de
strijdlust van zijn ploeg. „We hebben een puike eerste helft gespeeld en ons daarna
ook nog knap teruggeknokt.”

SUSTEREN
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