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SPORTING HEERLEN – vv SCHAESBERG
De bezoekers schoten uit de startblokken en kwamen binnen 20
seconden al bijna op voorsprong. Nadat de bal direct werd veroverd
vanaf de aftrap lag er op links veel ruimte. Deze werd ook goed benut
maar doelman Rik van Winkelhof bleek een sta in de weg voor de
koploper. Tien minuten later liet ook Sporting Heerlen van zich
horen. Na een knappe steekbal van Amir Skraoui kreeg Demsey
Dowson een grote kans op de openingstreffer. Hij knalde echter de
bal vol tegen doelman Kylian Huijnen aan en liet de kans dus liggen.
Sporting Heerlen legde veel energie in de wedstrijd en wist hiermee
vv Schaesberg van de goal af te houden. Er werd nauwelijks iets
gecreëerd en een 0-0 ruststand was dan ook terecht.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno
Ook in het tweede bedrijf legde de thuisploeg veel energie in de
wedstrijd en dit resulteerde dan ook in een strafschop in de 50e
minuut. Liam Vente werd neergelegd in de zestien meter nadat hij
eerst twee man uitspeelde. Demsey Dowson wist wel raad met dit
buitenkansje. Hij schoot de bal in de linkerhoek en zette zijn ploeg
hiermee op een 1-0 voorsprong. Sporting Heerlen wist in de fase
hierna het krachtverschil te beperken en zorgde ervoor dat
Schaesberg niet echt in de wedstrijd kwam. De bezoekers uit
Landgraaf werden natuurlijk wat dreigender en kregen een
veldoverwicht, maar veel werd er niet gecreëerd. In de 75e minuut
was het dan wel raak voor vv Schaesberg. Na een uitbraak over
rechts werd de bal vanaf de achterlijn teruggelegd op Peter-Jan
Erkens. Dee schoot de bal, via doelman Rik van Winkelhof, in het
doel: 1-1. Hierna was het nog twintig minuten billenknijpen voor de
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thuisploeg. De bezoekers deden er alles aan om nog een 1-2 te
forceren maar dit lukte ondanks de vele voorzetten en de hoge druk
niet. Sporting Heerlen bijna veilig, vv Schaesberg bijna kampioen.
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1–0
1–1

Scheidsrechter: Hameleers
Toeschouwers: 200

Bron: Archief Sporting Heerlen 2022

1–1

(0– 0)

