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Groene Ster komt goed weg met puntGroene Ster komt goed weg met
HOOFDKLASSE Sterker Blauw Geel’38 verzuimt Heerlenaren te verslaan: 1-1

door Jiry Funke

HEERLEN – Een week na de eerste
competitiezege tegen Dongen, deel-
de Groene Ster de punten met
Blauw Geel’38. Remo Gielkens zet-
te de thuisploeg na een half uur op
voorsprong, waarna Guus Peters
halverwege de tweede helft gelijk-
maakte: 1-1.

Groene Ster mocht bepaald niet
ontevreden zijn met dat ene punt.
Iets wat trainer Harry Thoma zich
realiseerde. „Zeker in de tweede
helft zijn we een aantal keren door
het oog van de naald gekropen. Als
we deze pot verloren hadden, was
dat gewoon terecht geweest. De wij-
ze waarop we de 1-1 tegen krijgen,

vind ik erg rot voor Willem Jan
(Thijssen, red). Normaal gesproken
een prima doelman, maar nu ging
hij in de fout.”

Groene Ster leidde tot dat mo-
ment met 1-0 door een treffer van
Remo Gielkens: zijn eerste in de
competitie. Verdediger Kevin Wer-
ker lanceerde een uitstekende lange
bal richting het gastendoel. Giel-
kens schatte de pass op waarde en
knikte beheerst de openingstreffer
binnen: 1-0. Het eerste doelpunt
kwam dan wel op naam van de
thuisploeg, de vijandelijke aanvals-
frequentie was beduidend hoger.
Het ontbrak Blauw Geel echter aan
de nodige scherpte om zichzelf te
belonen met een treffer. In het

tweede bedrijf kregen de Braban-
ders in de jacht op de gelijkmaker,
hulp uit onverwachte hoek. Groe-
ne Ster-sluitpost Willem Jan Thijs-
sen grabbelde bij een voorzet vanaf
de rechterkant, waarna de alerte
Guus Peters egaliseerde: 1-1.

Waren de Heerlenaren in de eer-
ste helft nog gelijkwaardig aan de
club uit Veghel, na de pauze werd
de Brabantse driemansaanval keer
op keer aan het werk gezet. Peters
en Danny Verbakel waren beiden
dicht bij de 1-2, maar Groene Ster
hield stand. Tegenvaller voor de
Limburgers was het uitvallen van
Gielkens. Een ijsbeentje uit de eer-
ste helft noopte het aanspeelpunt
tot een vroegtijdige wissel. Invaller

Emil Miljkovic vulde de rol van aan-
speelpunt te matig in om Groene
Ster nog van enige dreiging te voor-
zien. De gastheren creëerden geen
mogelijkheden meer, de bezoekers
benutten er geen. Met een punten-
deling als logisch gevolg.

„In de tweede helft moesten wij
ons eigenlijk beperken tot het te-
genhouden”, analyseerde aanvoer-
der Maikel van Kesteren. „Maar
goed, we hebben standgehouden.
Blauw Geel is een prima ploeg en
staat, net als wij, wat te laag. Uitein-
delijk moeten we gewoon blij zijn
met dit punt.”
Groene Ster-Blauw Geel’38 1-1 (1-0).
Remo Gielkens 1-0, Guus Peters 1-1.
Scheidsrechter: Teuben.


