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Groene Ster met hangen en wurgen langs TOPGroene Ster met hangen en wurgen langs TOP
HOOFDKLASSE B Heerlense ploeg verspeelt bijna riante 4-0 voorsprong en wint nipt met 5-3

door Henny Ingenbleek

HEERLEN – Na negentig minuten
voetbal tegen TOP hield Groene
Ster de drie punten met hangen en
wurgen in eigen huis: 5-3.

De winst ten spijt, het was na af-
loop niet allemaal hosanna op
Sportpark Pronsebroek. De drie
punten waren van eminent belang,
maar de rode kaart van aanvoerder
Maikel van Kesteren en de kniebles-
sure van Dave Velraeds wierpen
een stevige smet op de zege.

Lange tijd was er niets aan de
hand voor het frivool voetballende
Groene Ster. De gasten werden
overklast en aan de hand van punt-
speler Emil Miljkovic leek de

thuisclub af te stevenen op een on-
bedreigde zege. In de slotfase werd
hij door coach Harry Thoma zelfs
naar de kant gehaald. Zijn ploeg
leidde op dat moment ruim. Hij
was een constante plaag voor de
jeugdige gastendefensie. Altijd aan-
speelbaar, sterk aan de bal en ge-
vaarlijk voor de goal, daarbij zowel
zijn ploeggenoten als zichzelf vrij-
spelend.

Miljkovic was vóór de rust be-
trokken bij de drie treffers. Eerst
werd een knal van hem gelost door
TOP-doelman Bas de Bruijn, waar-
na Maikel van Kesteren de rebound
binnentikte: 1-0. De tweede en der-
de treffer nam hij zelf voor zijn re-
kening, waardoor het halverwege al

3-0 voor Groene Ster stond.
Enige smet was Van Kesterens ro-

de kaart, al na ruim een half uur op-
gelopen. ,,Ik zie de aanvoerder van
Groene Ster een trappende bewe-
ging maken en daarvoor is maar
één straf en dat is rood”, aldus leids-
man Thoonen na afloop.

Met tien man bleef Groene Ster
aanvankelijk makkelijk overeind en
toen Dwayne van Westering er na
een ruim een uur 4-0 van maakte,
leek de buit definitief binnen.

In het laatste kwartier verloor
Groene Ster de grip op het duel en
kwam TOP terug tot 4-3. De
thuisclub stond met de rug tegen
de muur en mocht de handen
dichtknijpen, dat TOP in de slotfa-

se nog twee dotten van kansen om
zeep hielp. Een sensatie hing in de
lucht. Thoma zag de bui al hangen
en probeerde luidkeels de ontspoor-
de Groene Ster-trein weer op de
rails te krijgen. Dat lukte, want Le-
vi ten Brink schoot de thuisclub in
de vijfde minuut van de extra tijd
definitief in veilige haven: 5-3.
Groene Ster-TOP 5-3 (3-0).
22. Maikel van Kesteren 1-0, 26. Emil
Miljkovic 2-0, 45. Emil Miljkovic 3-0,
65. Dwayne van Westering 4-0, 76.
Quincy Broers 4-1, 81. Ibis Fazli 4-2,
87. Rob van Sonsbeek 4-3, 90. Levi ten
Brink 5-3. Scheidsrechter: Thoonen. Ge-
le kaart: Dylan Zwartjes (Groene Ster).
Rode kaart: Maikel van Kesteren (Groe-
ne Ster). Toeschouwers: 250.


