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Het seizoen begon voor ons in Augustus, met een goede zware voorbereiding. Het weekend voordat 

de competitie zou starten, hebben wij op zaterdag een wedstrijd gespeeld op zondag toernooi en op 

maandagavond nog een oefenpartij. De mannen zaten er helemaal doorheen, maar de basis was 

gelegd voor een goed seizoen. Tijdens het toernooi speelden wij reeds tegen onze latere concurrent 

om de titel, RKVVL Polaris. Toen als was te zien dat het een heel goed voetballende ploeg was, tijdens 

het toernooi trokken wij toch aan het langste einde en gingen met de grootste beker terug naar 

Heerlerheide. De eerste competitie wedstrijd waren wij veel sterker dan Jekerdal maar vergaten het 

verschil op het scorebord te zetten, dan zie je dat er altijd wel een momentje komt 1-1. In de laatste 

minuut maakt onze “Balloteli” Jordy Muyanga de verdiende 2-1, vanaf deze wedstrijd kregen we 

steeds meer vertrouwen. Ons spel was vaak niet goed maar tegen de echte tegenstanders stonden 

wij er altijd, de laatste twee wedstrijden voor de winterstop was uit naar concurrent EHC en thuis 

tegen Polaris. Uit bij EHC ons eerste punt verlies geleden 1-1, in deze wedstrijd had er voor ons meer 

in gezeten. Thuis tegen Polaris met een voorsprong van 3 punten, mooie wedstrijd van beide zijde. 

Beide teams hadden kunnen winnen maar met de 1-1 eindstand kon iedereen leven, op het laatste 

moment zegde de KNVB scheidsrechter af waardoor onze eigen clubscheidsrechter Ed Maas werd 

opgeroepen. Na de wedstrijd van de trainer van Polaris te horen gekregen dat onze scheidsrechter 

de beste tot nu toe was geweest, ook daar mogen wij als Groene Ster best wel trots op zijn. Na een 

goede winterstop periode speelde wij de beste wedstrijd van het seizoen, oefenpartij tegen Roda JC 

C2. Alles klopte in deze wedstrijd, 5-2 winst. Met vertrouwen begonnen wij aan het tweede helft van 

het seizoen, alles verloopt soepel we spelen de wedstrijden makkelijk uit en blijven maar winnen. 

Onze concurrenten laten hier en daar een puntje liggen, waardoor 4 wedstrijden voor het einde van 

de competitie onze voorsprong 5 punten bedroeg. Uit naar KVC Oranje ging het mis, veel sterker 

maar de bal moet toch tegen het netje aan. Ook nu liepen we tegen 2 counters aan, 2-1 verlies. Een 

enorme telleurstelling, maar we moesten uiteraard verder op naar de volgende wedstrijden. Op de 

voorlaatste speeldag komen onze buren van EHC op bezoek, wederom veel sterker en voldoende 

kansen maar weer ging de bal er niet in 2-1 verlies. Twee counters, buitenspel goal, onterecht 

afgekeurde goal alles zat tegen, dan begin je te denken is het ons niet gegund….  

 

Staan wij het hele seizoen aan kop, en opeens sta je 1 punt achter de nieuwe koploper RKVVL Polaris. 

Wie kan verzinnen dat wij de laatste wedstrijd uit moeten naar Polaris, een wedstrijd waar voor 

beide teams het kampioenschap op spel staat. Voor ons komt alles slecht uit, 1 speler op vakantie, 2 

spelers geschorst en één speler geblesseerd, gelukkig konden de spelers van de C2 en C4 ons 

uithelpen. Van C2 kregen wij Quintly Klamke, Ryan Caenen, Robin Ogier en van C4 Zaid Akachar. 

Mooie ontvangt gehad op het complex van RKVVL Polaris, goede voorbereiding en dan de wedstrijd. 

Twee ploegen met strakke kopjes zij aan zij het veld op handjes schudden en dan klinkt het eerste 

fluitsignaal. Wij gingen furieus van start en hadden gelijk enkele kansen, daarna ging de wedstrijd 

gelijk op. Ruststand 0-0. In de rust afspraken gemaakt hoe wij de tegenstander gingen aanpakken, 

met onze snelheid voorin. In de rust Jeremy “de stormram” (af en toe teveel rammen) onze diepe 

spits gewisseld, voor Quinty. Reeds in de kleedkamer met Quintly de afspraak gemaakt dat hij er 2 in 

zou leggen, en ja hoor hij maakt het waar. Ongeveer 5 minuten naar rust diepe bal op Cliff, actie 

richting eerste paal en een vlammend schot op goal. De keeper kon deze bal niet meer tegenhouden, 

one hunderd en eighty. Hierna wisten wij dat er nog meer ruimte achter hun verdediging zou komen, 

hiervan maakte wij perfect gebruik. Na de 0-2 kreeg Polaris nog een uitgelezen kans op de 1-2 echter 



ons “beest” in de goal Levi Vaessen gooide zich ervoor, vandaag ging niemand scoren in zijn goal. Wij 

spelen gecontroleerd en fel op de bal, hiermee konden we alles oplossen. De mannen werkten 

keihard voor elkaar, voor de wedstrijd hebben we gezegd: Wijs andere niet op hun fouten, wat had ik 

kunnen doen om mijn teamgenoot te helpen. Een speler wil ik graag nog benoemen, Tigo van Iersel. 

Speelde als spelverdeler en zorgde voor rust en controle op het middenveld. Tigo begon dit seizoen 

als opkomende voorstopper, na een rugblessure die al speelde voor de winterstop raakte hij zijn 

basisplaats kwijt aan Marvin Houtvast. Maar Tigo ging niet lopen zeuren maar liet ons op de 

trainingen zien dat we niet om hem heen konden, wat resulteerde in een basisplaats als middenmid. 

Een voorbeeld voor een voetballer, echt respect. Snel liepen wij uit naar een comfortabele 0-4 

voorsprong, bleven geconcentreerd spelen lieten geen steken meer vallen. Na 70 minuten voetbal de 

verdiende overwinning, de bekroning op een prachtig seizoen. Een kampioenschap dat we ons hele 

leven zullen herinneren.  

 

Scoreverloop: 0-1 Cliff Potgens 0-2 Quintly Klamke 0-3 Quintly Klamke 0-4 Cliff Potgens  

 

Selectie Groene Ster C1 Spelers Levi Vaessen, Mustafa Habets, Ryan Dubios, Kathir Karuppiyah, 

Bradley Nuyts, Timo Otten, Cliff Potgens, Semm van Dijk, Tigo van Iersel, Marvin Houtvast, Jordy 

Mayunga, Jeremy Roumimper, Youri in de Breakt. Technische staf Marc Vaessen, Ray Houtvast , 

Michel Otten, Maurice Kuijpers.  

 

Mannen proficiat 


