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DERDE KLASSE B

Eerste verlies voor leider Haelen

Haelen heeft gisteren de eerste nederlaag van het seizoen geleden. In Geleen
ging de ploeg met 2-0 onderuit tegen Geleen Zuid.

DOOR ROEL HEYNEN

Het moest er een keer van komen. Gisteren was het dan zover. Haelen is in Geleen na
tien overwinningen en twee gelijke spelen tegen een nederlaag aangelopen. Maar echt
reden om te treuren is er niet. De ploeg staat nog steeds aan de leiding in de derde
klasse B met een gelijk aantal punten als RKFC Lindenheuvel/Heidebloem
Combinatie. En dan heeft Haelen ook nog eens twee wedstrijden minder gespeeld.
„Als ik zo terugkijk, ben ik heel tevreden over de eerste helft van de competitie”, zei
Patrick Wolters, trainer van de koploper.
Gisteren was zijn ploeg echter niet opgewassen tegen FC Geleen Zuid. Martijn
Lemmens van de thuisploeg schoot snoeihard op de paal en Sem van Mulkom kwam
één op één met keeper Joey Cuijpers van Haelen die knap redde. Even later maakte
Remco Kivit wel de openingstreffer. Hij knalde een afgeslagen bal van zo'n veertig
meter prachtig over alles en iedereen heen in het doel. Cuijpers moest meteen vanaf de
aftrap opnieuw in actie komen toen Stijn Keulen op hem afkwam. Kivit kreeg ook nog
een grote kopkans, maar ook nu stond Cuijpers in de weg. Wolters: „Ik heb geen idee
hoe dit kon. We waren gewoon echt slecht de eerste helft. We wonnen vrijwel geen
duel.” Hij sprak zijn manschappen in de rust toe en dat had blijkbaar effect, want
Haelen speelde na de rust een stuk beter. Ken Gommans was met een kopbal op de lat
het dichtst bij een goal. Ondanks een slotoffensief viel de gelijkmaker niet. Sterker,
Jordi van Leeuwen scoorde de 2-0 diep in blessuretijd.
„Op basis van de eerste helft hebben we verdiend verloren, maar op grond van de
tweede helft hadden we eigenlijk iets meer verdiend”, vond Wolters. „We hadden vorig
seizoen 34 punten en nu halverwege al 32 . En een periodetitel. Het enige waar we nog
voor kunnen gaan is het kampioenschap.” Zondag wacht Spaubeek thuis, maar gezien
de weersvoorspellingen is het maar zeer de vraag of dat door kan gaan.
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