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Eindelijk winst Groene Ster
Met één schamel punt uit

Eindelijk winst Groene Ster
HOOFDKLASSE Club uit Heerlen verslaat Dongen, maar ziet Roel Schirra wegvallen

Eindelijk
Met één schamel punt uit
drie wedstrijden was de
druk op Groene Ster al
enorm. En dat zo pril in het
seizoen. Een vroegtijdig cri-
sis werd afgewend. Dongen
werd met 3-0 verslagen.

door Ton Reijnaerts

BB ij verlies tegen Dongen
zou Groene Ster onder de
degradatiestreep zijn ge-
zakt. De sterrenbrigade

rechtte echter de rug en voetbalde
zich door een knappe 3-0 overwin-
ning uit de sportieve crisis.
Met de borst vooruit en een stralen-
de glimlach stapte Maikel van Keste-
ren van het veld. De Groene Ster-
aanvoerder verheelde niet dat zijn
team vooraf onder hoogspanning
stond. En hoezeer men na de reeks
slechte resultaten snakte naar een
opsteker. Maar óók hoeveel deugd
het deed, dat het was gelukt.
Van Kesteren: „Dongen puurde ze-
ven punten uit de eerste drie wed-
strijden en kwam als medekoplo-
per naar Heerlerheide. Dat we ze
zo duidelijk hebben verslagen be-
wijst dat we ons - mits in goeden
doen - met de teams uit de boven-
ste helft van de hoofdklasse kun-
nen meten.”
Spierballentaal. Maar ook een te
rechtvaardigen stelling. Naast ster-
ke defensieve steunpilaren als doel-
man Jan-Willem Thijssen en stop-
per Roy Bejas schuilt het surplus
van Groene Ster vooral in het crea-
tieve, offensieve deel. Maikel van
Kesteren, Remo Gielkens en Roel
Schirra, zijn spelers die zowel als
schakelstation alsook als afmaker
van grote waarde kunnen zijn. Van
Kesteren vervulde een hoofdrol bij
het formeren van het trio, dat in
Heerlerheide liefkozend de drie
musketiers wordt genoemd. Giel-
kens trok hij quasi-persoonlijk over
de streep. En samen met Gielkens
wist hij vervolgens ook Roel
Schirra te bewegen om af te zien
van diens geplande overgang naar
BSV Limburgia. Glimlachend: „Je
moet wat over hebben voor je clup-
pie. We zijn als Groene Ster de laat-
ste Limburgse vertegenwoordiger
in de hoofdklasse. En het is mooi

als we dat met lokale topspelers
kunnen continueren.”
Zonder resultaten is echt bouwen
aan een nieuwe ploeg nauwelijks
mogelijk. Daarom was de omme-
keer tegen het fanatieke Dongen
gisteren zo belangrijk. Doorslagge-
vend was dat de thuisploeg twee
keer op een cruciaal moment scoor-
de. „We voelden dat we de boven-
liggende partij waren, maar als je
dan niet scoort, slaat toch de twijfel
toe”, erkende Van Kesteren.
Schirra, Gielkens en Van Kesteren

lieten het niet zover komen en com-
bineerden fraai een open schiet-
kans voor Dwayne van Westering:
1-0. Nadat Roel Schirra koelbloedig
de 2-0 binnenschoot lag Groen Ster
definitief op koers. Dat Schirra kort
daarna geblesseerd van het veld
moest, was een fikse tegenvaller
voor de thuisploeg. De aanvaller
kreeg een tik van achteren, bleef
met zijn voet in het kunstgras ste-
ken en verdraaide zijn knie.
In de tweede helft zakte Groene
Ster ver terug. Veel te vroeg beperk-

te het team zich tot tegenhouden.
Lange halen in plaats van balbezit.
Reactievoetbal. „We hebben in de
tweede helft inderdaad onvoldoen-
de ons voetballend vermogen be-
nut”, erkende Van Kesteren.
Acht minuten voor tijd besliste
Kenny Tokaya de wedstrijd defini-
tief: 3-0.
Groene Ster-Dongen 3-0 (2-0)
Dwayne van Westering 1-0, Roel
Schirra 2-0, Kenny Tokaya 3-0.
Scheidsrechter: Kok. Gele kaart: Rick
Mulder (Dongen)

lijk winst Groene Ster

Roel Schirra (r) dribbelt er vrolijk op los. Later viel hij uit met een verdraaide knie.  foto Luc Lodder


