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Groene Ster kan opwaartse lijn niet doortrekkenGroene Ster kan opwaartse lijn niet doortrekken
HOOFDKLASSE Prima resultaten in bekerwedstrijden geen garantie voor competitiesucces: 0-0

door Johan Heurter

OSS – Groene Ster is het seizoen
matig begonnen. Tegen promoven-
dus OSS’20 kwam de ploeg uit
Heerlerheide niet verder dan een
0-0 gelijkspel. Het meest teleurstel-
lende was niet het resultaat, maar
de manier waarop er gespeeld
werd. Het oogde allemaal erg apa-
thisch, passes waren onnauwkeurig
en kansen werden er nauwelijks ge-
creëerd.

Na drie uitstekende bekerwed-
strijden die evenveel overwinnin-
gen opleverden, waren de verwach-
tingen hoog gespannen. Maar nu
het om de punten ging leek de
ploeg haast verlamd. Was het de be-

nauwende warmte, zenuwen voor
de eerste wedstrijd? Trainer Harrie
Thoma kon geen verklaring geven
voor het ondermaatse niveau van
zijn ploeg. „Tijdens de bekerwed-
strijden was het afjagen door de
middenvelders van de tegenstander
ons sterke punt. Daar zag ik nu
niets van terug. Ze gaven te veel
ruimte weg.”
Gelukkig deden de Ossenaren daar
niets mee en waardoor het een
saaie wedstrijd werd met nauwe-
lijks kansen. Pas in de 68ste mi-
nuut was er een kans te noteren.
Kevin Werker schoot namens de
gasten een hoekschop van Roel
Schirra naast. In de slotfase werd
een inzet van Eloy Cox door Mar-

tijn Kuijpers van de lijn gehaald en
ging de rebound van Maikel van
Kesteren over. In de allerlaatste mi-
nuut kreeg de thuisclub nog een
vrije trap op een meter of twintig
van het doel. Het schot van Tonnie
de Groot ging rakelings over.

Aanvoerder Maikel van Kesteren
was ook teleurgesteld. „Dit was
niet onze beste tegenstander als ik
het vergelijk met de bekerwedstrij-
den, maar het is wel het slechtste
resultaat. We zijn beter dan OSS en
we kunnen ook veel beter voetbal-
len dan we vandaag hebben ge-
daan. Dit was niet ons niveau.”
Ook van Kesteren kon niet goed
aangeven waar het aan lag. Een mo-
gelijke oorzaak zou de slechte gras-

mat kunnen zijn. „Het veld is dra-
matisch en daar zijn wij als voetbal-
lende ploeg natuurlijk door in het
nadeel.”

Trainer Harrie Thoma zag toch
nog iets positiefs: „Het enige licht-
puntje was Remo Gielkens. Toen
hij in de ploeg kwam kregen we
meer grip en kwamen er nog een
paar kansjes.” De van EHC afkom-
stige spits was nog niet fit genoeg
om een hele wedstrijd te spelen en
kwam pas het laatste half uur in
het veld.
OSS‘20-Groene Ster 0-0.
Scheidsrechter Vries. Toeschouwers
400. Gele kaart: Dylan Zwartjes, Maikel
van Kesteren, Roy Janssen (Groene
Ster), Erwin Stadhouders (OSS ‘20).


