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Groene Ster mist klasse van GemertGroene Ster mist klasse van Gemer
HOOFDKLASSE B Angstige Heerlense ploeg verspeelt 0-2 voorsprong en gaat fors onderuit

door Johan Heurter

GEMERT – Ondanks een veelbelo-
vend begin bleek Gemert toch een
maatje te groot voor Groene Ster.
De Brabanders zegevierden met 5-2
en lieten zien een regelrechte titel-
kandidaat te zijn. Daarom was er
bij trainer Harrie Thoma behalve te-
leurstelling ook nog bewondering
voor de tegenstander. „We werden
op bepaalde momenten overklast.”

De hele week keken de spelers al
met veel ontzag naar de komende
tegenstander. „Het was steeds Ge-
mert hier en Gemert daar,” aldus
Thoma, „maar die jongens moeten
ook gewoon naar de wc. Het is wel
een goede ploeg, maar wij kunnen

dat aan. We hebben afgesproken
het ze moeilijk te maken en voor-
uit te voetballen. Dat is in eerste in-
stantie gelukt, al hadden we met de
doelpunten wel een beetje geluk.”

De eerste vijfentwintig minuten
speelde Groene Ster uitstekend. De
thuisclub had helemaal niets in te
brengen en via een dwarrelschot
van Dwayne van Westering en een
inzet van Remo Gielkens kwamen
de gasten op een 0-2 voorsprong.

Daarna ging het mis. Gemert zet-
te een tandje bij, de Groene
Ster-verdedigers liepen achteruit
en met name op links werd er te
veel ruimte weggegeven. Als je dan
ook nog eens drie meter van je
man blijft staan, kan die rustig aan-

nemen en de hoek uitkiezen. Nog
voor rust was daar drie keer sprake
van. Op vrijwel identieke wijze
kwamen de voorzetten en konden
Joost Habraken, Thijs van Pol en
Youri van Brussel doeltreffend af-
ronden. Eigenlijk was het duel toen
al gespeeld en was het na rust
wachten op nog meer treffers.

Die kwamen er ook via Thijs
van Pol en Youri van Brussel. Dat
het bij vijf goals bleef was te dan-
ken aan doelman Willem-Jan Thijs-
sen en invaller Dave Velraeds. Ze-
ker vier opgelegde kansen werden
door de keeper of door ingrijpen
van Velraeds onschadelijk gemaakt.

Toch was het merkwaardig dat
het na een 0-2 voorsprong zo hope-

loos misging. „Dat komt door
angst”, concludeerde Remo Giel-
kens. „We komen met 0-2 voor en
dan moeten alle ballen over de af-
rastering. Je moet ze niet laten voet-
ballen.” Thoma zocht de oorzaak
meer in het niet nakomen van af-
spraken. „Je moet met je tegenstan-
der meelopen en dat gebeurde een
aantal keren niet.”

Gemert-Groene Ster 5-2 (3-2). 14.
Dwayne van Westering 0-1, 23. Remo
Gielkens 0-2, 28. Joost Habraken 1-2,
40. Thijs van Pol 2-2, 45. Youri van Brus-
sel 3-2, 52. Thijs van Pol 4-2, 77. Youri
van Russel 5-2. Scheidsrechter De Goe-
ij. Toeschouwers 400. Gele kaart: Ken-
ny Tokaya (Groene Ster).


