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Promotie RKVCL na tumultueus slot
VIJFDE KLASSE A Scheidsrechter gebeten hond bij WVV’28

door Bas Dingemanse

Dankzij een treffer in blessu-
retijd promoveerde RKVCL
gisteren ten koste van
WVV’28 naar de vierde klas-
se. Met een hoofdrol voor
scheidsrechter Linke.

W VV’28-RKVCL kende
een climax die onge-
twijfeld een notering
krijgt in de top tien

van meest bizarre slotstukken in
het amateurvoetbal. In eigen huis
ging WVV’28 met 3-4 onderuit te-
gen RKVCL, terwijl het na een uur
spelen nog met 3-1 aan de leiding
ging.
Scheidsrechter Linke hoeft na zon-
dag niet meer te overwegen om
een appartementje aan te schaffen
in de Maastrichtse wijk Witten-
vrouwenveld. Een aantal beslissin-
gen van de leidsman was, voorzich-
tig gezegd, niet onomstreden. En
tot twee keer toe leverde dat het be-
zoekende RKVCL een doelpunt
op. Bij een stand van 3-1 gaf hij
Chassy Lewerissa van de gastheren
een gele kaart voor een aangescho-
ten handsbal. Tot overmaat van
ramp voor de ploeg van Peter van
Bijnen werd de bijbehorende vrije
trap binnengekopt door RKVCL-in-
valler Patrick Heuvels: 3-2. Vervol-
gens bewees uitgerekend routinier
Hakim Bensalah zijn team een
slechte dienst door zijn tweede ge-
le prent te pakken. Bensalah was
amper het veld afgewandeld, of De-
mis Habets kopte de gelijkmaker
binnen: 3-3. Met die stand was er
nog niets aan de hand voor de
thuisploeg, die genoeg had aan een
gelijkspel. Dat leek iedereen te be-
seffen toen de stopwatch van de ar-
biter bijna op negentig minuten
stond. Ook de bezoekende partij
leek het geloof in een échte stunt
kwijt te zijn. Des te verrassender
was de even mooie als curieuze tref-
fer van Kevin Pas, diep in de blessu-
retijd: 3-4.
Een vreugde-explosie op de ene
helft van het veld, een ware omsin-
geling van de scheidsrechter en zijn
assistent aan de andere kant. Want

was er geen sprake van buitenspel?
De grensrechter stak immers zijn
vlag in de lucht, leek te twijfelen
en trok zijn arm snel weer terug.
Ware Animal Planet-taferelen aan
de Olympiaweg, met arbiter Linke
als lokaas voor een hongerige
school piranha’s. Zelfs supporters
van de thuisspelende formatie had-
den zich verzameld rondom het
duo. Het noopte de twee tot een
kortstondig overleg over hetgeen ze
zojuist als doelpunt hadden beoor-
deeld. De beslissing bleef onveran-
derd, Linke wees naar de midden-
stip. RKVCL promoveert daardoor
naar de vierde klasse. En daar had
ook trainer Edy Moers niet meer

op gerekend. „Ongelooflijk. Pff…”,
was het commentaar van de dolge-
lukkige hoofdcoach. „Ik heb hier
geen woorden voor.” Dat had zijn
doelman wel. Marco van Deurse
speelde zijn afscheidswedstrijd en
sloot zo af met misschien wel het
meest krankzinnige duel in zijn
loopbaan. „Als ik had verloren, had
ik misschien ook de beslissingen
van de scheidsrechter in twijfel ge-
trokken. Maar dit is prachtig. In
mijn laatste wedstrijd, dan maakt
het me even niet uit hoe we win-
nen. Geweldig.” Op de achtergrond
werden enkele thuissupporters tot
kalmte gemaand. Er werd zelfs ge-
dreigd met bezoek van de politie,

mocht het belagen van de arbiters
niet stoppen.
WVV-trainer Van Bijnen bekeek
het van een afstandje. „De scheids-
rechter zei dat er sprake was van
voordeel bij de laatste goal. Ik zag
het er niet in, maar goed. Iedereen
kan raden hoe ik me nu voel. Mijn
ploeg heeft het niet goed uitge-
speeld, maar de scheidsrechter had
grote invloed op de uitslag”, be-
sloot hij.
Sportclub WVV’28 - RKVCL 3-4. Mel-
vin Haan 1-0, Demis Habets 1-1, Mel-
vin Haan 2-1, Wesley Marijnen 3-1, Pa-
trick Heuvels 3-2, Demis Habets 3-3,
Kevin Pas 3-4. Rode kaart: Hakim Bensa-
lah. Scheidsrechter: Linke.

Een woedende speler van WVV wordt na de 3-4 vlak voor de arbiter tegen de grond gewerkt.  foto Rob Oostwegel


