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SPORTING HEERLEN – LAURA/HOPEL COMB.
In de eerste helft werd er door beide ploegen veel slordig
balverlies geleden en werden er weinig vloeiende aanvallen opgezet.
Na vijftien minuten was het de thuisploeg die voor het eerst
gevaarlijk werd via Diego Gommans. Hij tikte een voorzet vanaf
rechts met een lastige stuit echter net over het doel. Even later dacht
Demsey Dowson zijn ploeg op voorsprong te zetten nadat hij LHCdoelman Marvin Janssen verschalkte met een fraai lob.
De grensrechter van LHC had echter buitenspel geconstateerd en dus
ging het feest niet door. Ook LHC werd ondanks de vele slordigheden
nog wel gevaarlijk in het eerste bedrijf. Na een goed lopende aanval
kwam Arsalan Haydary helemaal vrij op rand zestien meter. Hij
raakte de bal echter niet goed en plaatste deze recht in de handen
van Sporting Heerlen doelman Rik van Winkelhof.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno
In het eerste kwartier na rust was de bezoekende ploeg de baas op
het veld. Zij hadden het veldoverwicht en drongen zo Sporting
Heerlen naar achteren. In de 50e minuut leidde dit dan ook tot een
grote kans voor Rick Janssen. Hij veegde de bal echter van dichtbij
voorlangs. Na dit kwartiertje begon Sporting Heerlen weer te
voetballen en kwam het zelfs op voorsprong. Na een goede aanval
over links was het Ravi van den Heuvel die met zijn pass Demsey
Dowson bediende. Deze schoot de bal in de korte hoek en zette zo in
de 60e minuut Sporting Heerlen op voorsprong: 1-0. Hierna rook de
thuisploeg bloed en drukte het meteen door.
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Slechts drie minuten later verdubbelde Demsey Dowson de
voorsprong. Nadat hij vanaf het middenveld werd weggestuurd kon
hij vanaf links in de verre hoek via de binnenkant van de paal de
score verdubbelen: 2-0. Hierna gaf Sporting Heerlen ondanks de vele
lange ballen van LHC nauwelijks tot niets meer weg. Tien minuten
voor tijd was er dan ook de beslissende 3-0. Een fraaie steekbal vanaf
links van Demsey Dowson werd beheerst gecontroleerd en afgerond
door de van een blessure teruggekeerde Marwan Bahaali. In de
blessuretijd deed LHC nog wel iets terug. Een lange bal vanaf links
werd bij de tweede paal terug gekopt en vanaf dichtbij binnen
gewerkt en brachten hiermee de eindstand op 3-1.

SPORTING HEERLEN – LAURA/HOPEL COMB. 3 – 1
60’ Dowson
63’ Dowson
80’ Bahaali
90’

1–0
2–0
3–0
3–1

Scheidsrechter: Halmans
Toeschouwers: 100

Bron: Archief Sporting Heerlen 2022

(0– 0)

