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DERDE KLASSE B Langeberg in slotfase toch nog op gelijke hoogte

Geleen-Zuid geeft winst uit handen
door Jan Lenferink
BRUNSSUM – Het boeiende duel tussen de wisselvallig presterende ploegen van Langeberg en Geleen-Zuid
leek een prooi te worden voor de
gasten, maar Langeberg maakte in
de slotfase toch nog gelijk: 1-1.
Beide clubs degradeerden in
2009 en deden al verwoede pogingen terug te keren in de tweede
klasse. Dat lukte niet.
Dit seizoen verliep tot dusver
niet vlekkeloos. Langeberg heeft in
deze klasse de op één na meest gepasseerde defensie, terwijl Geleen-Zuid de op één na minst productieve selectie heeft.
Die manco’s openbaarden zich
ook in dit duel. De aanvallend ingestelde teams maakten er voor de
neutrale toeschouwer in ieder geval
wél een aantrekkelijk duel van, dat

tot het eind toe spannend bleef.
De bezoekers openden sterk,
maar Erik Meijers en Stefan Virdis
wisten goede kansen niet te benutten. Dat leek verdediger Kevin Gegvataj wel te lukken. Zijn fraaie kopbal belandde echter op de lat.
Langeberg kreeg meer grip op
het duel, maar Marcel Aitjdag had
zijn vizier deze middag niet op
scherp staan. Het tempo bleef hoog
en de aanvallen golfden op en neer.
Na de thee namen de gasten
weer dankbaar het initiatief in handen, omdat Langeberg te veel ruimte toestond. De ploeg van Mike
Zwartjes wist de druk echter te
weerstaan en kwam zelf ook tot enkele gevaarlijke aanvallen.
Het duel kon alle kanten op. Geleen-Zuid voelde dat er meer te halen was en kreeg daarbij hulp uit
onverwachte hoek. Doelman Nick

Raven wilde een situatie voetballend oplossen, maar schoof de bal
in de voeten van Erik Meijers, die
dat meteen afstrafte: 0-1.
Deze klap verwerkte Langeberg
snel en de ploeg ging verwoed op
zoek naar de gelijkmaker. Aitjdag
en Hendrik-Jan de Jonge waren
dicht bij een treffer.
Langeberg nam meer risico’s en
liet Geleen-Zuid nog een paar keer
bibberen. Juist toen iedereen zich
verzoend had met een nipte zege
voor de gasten, scoorde Reggie Vonken op sublieme wijze met het
hoofd: 1-1.
De druiven waren zuur voor de
équipe van Hennie Heuts. Uitblinker Gegvataj kon zijn teleurstelling
niet verbergen. ,,Dit is al een paar
weken zo. Ik baal ervan, want hier
hadden we moeten winnen. We
maken niet de juiste keuzes.”

