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Hekkensluiter Sporting Heerlen legde FC Geleen Zuid het vuur aan de schenen, maar dat 

was niet genoeg. De bezoekers namen met veel moeite de drie punten mee naar huis: 1-2 

Met de versterkte degradatieregeling waarbij ook nummer twaalf rechtstreeks 

degradeert, staat scheidend trainer Ger Vroomen voor een vrijwel onmogelijke opgave 

om Sporting Heerlen voor de tweede klasse te behouden. Slechts vijf punten is tot nu toe 

de oogst. Het bereiken van de nacompetitie zou al een klein wonder zijn. Er is geen 

gelatenheid bij trainer en spelers. Zolang die kleine kans er is om in de tweede klasse te 

blijven, pakken we die aan, aldus Ger Vroomen, die vanwege een schorsing niet op de 

bank zat. We richten ons op de nummer drie van beneden. We trainen met een kleine 

groep en de jongens blijven ervoor gaan. 
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En dat liet Sporting Heerlen tegen middenmoter FC Geleen Zuid zien. De thuisclub koos 

brutaal de aanval, maar liep al snel tegen een penalty aan. Chris Potter was in de  

10e minuut onverbiddelijk: 0-1. Deze domper deerde de gastheren niet en als een ideale 

kans zich aandient, moet die benut worden. Marco Guazzini miste die echter. 

 

Na de pauze leunde de gasten op die magere voorsprong en probeerden via een counter 

het duel te beslissen. De 44-jarige Dennis Welters schoot via de lat over. Het geloof nam 

bij Sporting Heerlen toe, maar opeens  was daar een kwartier voor tijd Stan Giepmans 

met een uithaal: 0-2. Ook de tweede opdoffer incasseerde de thuisploeg kranig.  

 

Met de inbreng van Ebenezer Adom-Ametefe probeerde assistent Abdurazak Sabri nog 

iets te forceren. Dat bracht wat paniek teweeg bij de bezoekers. De invaller deed nu wel 

iets berekends en rondde fraai in de 79e minuut af: 1-2. Adom-Ametefe had even later 

bijna een standbeeld kunnen verdienen, maar zijn kopbal werd door FC Geleen Zuid 

doelman Mike Herveille fraai uit de hoek gehaald. 

 

Aanvoerder Youp van Wijk blijft strijdbaar: “Het klinkt raar als je laatste staat, maar wij 

zijn niet vaak de mindere. We krijgen op cruciale momenten de deksel op onze neus en 

dat is steeds zuur. 

 

 

 

 

SPORTING HEERLEN – FC GELEEN ZUID  1 – 2  (0– 1) 

 

10’ Potter  0 – 1   

75’ Giepmans  0 – 2   

79. Adom-Ametefe 1 – 2  

 

Scheidsrechter: de Graaf 

 

Toeschouwers: 100 
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