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Groene Ster baalt als een stekkerGroene Ster baalt als een stekker
HOOFDKLASSE B Trainer Harry Thoma witheet wegens rode kaart

door Henny Ingenbleek

HEERLEN – Na een ongelukkig duel
leed Groene Ster in de eerste thuis-
wedstrijd van deze jaargang een du-
re nederlaag tegen UDI’19: 0-1.

Lang hield Groene Ster-trainer
Harry Thoma het niet uit in de
kleedkamer. „Ik ben maar naar bui-
ten gegaan anders was ik volgens
mij ontploft”, aldus de anders zo
rustige Thoma.

Aanleiding voor zijn ingehouden
uitbarsting was een oliedomme ac-
tie van Emil Miljkovic pal voor tijd.
De ijverige puntspeler liet zich uit
de tent lokken en schopte naar
UDI-doelman Thijs van Hoeij. Die
ging met veel gevoel voor theater
naar de grond, waarna de warrig lei-
dende Van den Elzen rood trok.

Het was het dieptepunt in een
matige wedstrijd, waarin de kansen
voor de thuisclub op de vingers
van één hand te tellen waren. Om-
dat ook UDI niet voor de schoon-

heidsprijs was gekomen, ontspon
zich een pover schouwspel.

Groene Ster begon sterk aan de
wedstrijd en was via schoten uit de
tweede lijn van Emil Miljkovic en
Maikel van Kesteren gevaarlijk. In
de frontlijn van de gasten heerste
vooral windstilte en dus beleefde
Willem-Jan Thijssen in het
thuisclubdoel een rustige middag.

Na ruim een half uur viel de -
naar later zou blijken - beslissende
treffer.

De totstandkoming was sympto-
matisch voor het rommelige spel
van de gasten. Een vrije trap van
de onzichtbare topscorer Sam Was-
senberg smoorde in de Groene
Ster-muur, caramboleerde voor de
voeten van UDI-aanvaller Abdes
Assouiki, die moeiteloos binnentik-
te: 0-1.

Groene Ster probeerde vergeefs
er iets aan te doen. De niet geheel
fitte Remo Gielkens kwam na rust
in de ploeg. Het leverde weliswaar

meer balbezit op, maar uitgespeel-
de kansen waren amper te zien.

Omdat ook de gasten de weinige
mogelijkheden om zeep hielpen,
bleef het spannend. Na ruim een
uur sloeg de vlam kort in de pan.
Een lange bal werd in de UDI-de-
fensie door Joep van Geelkerken
met de hand tegengehouden. ,,De
scheidsrechter kon dat niet zien”,
reageerde Harry Thoma na afloop
furieus. Maar grensrechter Weiger-
gangs ziet het gebeuren en doet als-
of zijn neus bloedt”, aldus een ont-
goochelde en withete Thoma. De
strafschop werd niet gegeven, waar-
door de eerste thuiswedstrijd voor
Groene Ster in mineur eindigde.

Groene Ster-UDI’19 0-1 (0-1). 36 Ab-
des Assouiki 0-1. Scheidsrechter: Van
den Elzen. Geel: Dave Velraeds (Groene
Ster), Joep van Geelkerken, Randy Hof-
meijer en Lars van Geelkerken (allen
UDI’19). Rood: Emil Miljkovic (Groene
Ster). Toeschouwers: 300.


