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Groene Ster vindt de aansluitingGroene Ster vindt de aansluiting
HOOFDKLASSE B Ploeg boekt meer dan verdiende zege in Deurne

door Johan Heurter

DEURNE – Groene Ster heeft de op-
gaande lijn van de laatste twee we-
ken doorgetrokken. Bij Deurne
werd de eerste uitwinst van het sei-
zoen behaald. Het werd een dik ver-
diende 0-3 voor de ploeg van Har-
rie Thoma. „Ik ben een tevreden
mens”, aldus de trainer.

Omdat buitenspeler Roel Schirra
geblesseerd is en waarschijnlijk
voor de winterstop niet meer in ac-
tie kan komen, moest Thoma zijn
elftal aanpassen. Dat deed hij door
middenvelder Maikel van Kesteren
als rechtsbuiten te laten spelen,
spits Remo Gielkens een linie terug
te laten zakken en Emil Milijkovic
in de punt van de aanval te zetten.

Deurne begreep er helemaal
niets van. Er werd steeds getwijfeld
wie van Kesteren moest opvangen,

de back of de middenvelder, waar-
door hij heel veel vrijheid kreeg en
lekker tussen de linies kon zwer-
ven. Dat leverde mooie aanvallen
op, maar voor rust nog zonder suc-
ces. Het had zelfs 1-0 voor Deurne
kunnen staan. Bij de enige keer dat
de thuisclub in de eerste helft ge-
vaarlijk werd, belandde de vrije
trap van Dennis Groen op de paal.

Na een uur brak een vrije trap
van Remo Gielkens het duel open.
De mee naar voren geslopen Kevin
Werker reageerde attent en schoot
de 0-1 binnen. Daarna domineerde
Groene Ster de wedstrijd. Een
fraaie aanval via Maikel van Keste-
ren en Dylan Zwartjes werd door
Emil Miljkovic fraai afgerond (0-2)
en een eén-tweetje tussen Remo
Gielkens en Kenny Tokaya werd
door Gielkens beheerst tegen de
touwen geknald: 0-3.

Deurne stelde daar weinig tegen-
over. Slechts één keer verscheen de
ploeg via Roy Tulmans nog gevaar-
lijk voor Willem Jan Thijssen, maar
opnieuw bracht de paal redding.

Op het gezicht van Thoma een
grote glimlach. „Hier geniet je van
als trainer. We zien drie mooie
doelpunten van aanvallen uit het
boekje, al duurde het wel lang voor-
dat de eerste treffer viel. Tot dat mo-
ment zit je toch wat onrustig op de
bank, bang voor een ongelukkig te-
gentreffer, want de laatste jaren
hebben we hier dik verloren.”
Deurne-Groene Ster 0-3 (0-0). 58. Ke-
vin Werker 0-1, 73. Emil Miljkovic 0-2,
85. Remo Gielkens 0-3. Scheidsrechter
Van Berkel. Toeschouwers 200. Gele
kaart: Emil Miljkovic (Groene Ster),
Stan Versleeuwen, Wesley Burhenne,
Stan Respen, Wim Verbeek en Maarten
Vos (allen Deurne).


