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Groene Ster verovert punt bij TECGroene Ster verovert punt bij TEC
HOOFDKLASSE B David Thijssen maakt na vijf maanden zijn rentree

door Johan Heurter

TIEL – Groene Ster heeft in Tiel in
een uiterst aantrekkelijke en kwali-
tatief hoogstaande wedstrijd met
2-2 gelijkgespeeld tegen TEC. Een
knappe prestatie, want de Gelderse
formatie staat in de top drie en
heeft een uitstekende ploeg die
makkelijk scoort, in de voorgaande
drie duels maar liefst twaalf keer.

Door het veroverde punt waren
er na afloop alleen maar blije ge-
zichten, want vooraf waren er voor-
al zorgen. Maikel van Kesteren was
geschorst, Roel Schirra heeft zijn
kruisband gescheurd en is voor de
rest van het seizoen uitgeschakeld
en Dave Velraeds viel afgelopen
week met een blessure uit.

Trainer Harrie Thoma miste dus
drie basisspelers en moest improvi-
seren. Hij liet Merijn de Haan als

linksback starten, maar die kwam
op die plaats niet uit verf. Daar-
door kon David Thijssen na rust
zijn comeback maken. Hij was aan
het eind van vorig seizoen gestopt,
omdat hij het te druk had met zijn
werk, maar na de blessure van Vel-
raeds werd Thijssen gebeld. „Door
de blessures van Amir Ayadi en Vel-
raeds blijft er niemand over voor
de linksbackpositie,” verklaarde
Thoma.

Thijssen wilde zijn club helpen
en had het voetbal ook wel gemist.
Ondanks het feit, dat hij vijf maan-
den niets had gedaan, verliep zijn
rentree goed. „Het ging wel aardig,”
nuanceerde hij zelf. „Ik heb twee
keer getraind en nu toch wat minu-
ten gepakt. Ik had aan het eind van
vorig seizoen veel stress en weinig
vrije tijd, maar nu ben ik goed uit-
gerust. Ik heb er weer zin in.”

Groene Ster begon uitstekend
aan de wedstrijd. De ploeg zette
vroeg druk en dat verraste de
thuisclub. Het leverde al snel ge-
vaarlijke situaties op en na een
kwart wedstrijd stond het door tref-
fers van Emil Milijkovic en Remo
Gielkens 0-2.

Ietwat gelukkig kwam TEC te-
rug. Mohammed Nouri maakte de
aansluitingstreffer en na een over-
treding van Merijn de Haan liet Ne-
hemia Sanaky vanaf elf meter de ge-
lijkmaker aantekenen: 2-2.

Na rust werd er niet meer ge-
scoord, hoewel beide teams kansen
hadden op een winnende treffer.
TEC-Groene Ster 2-2 (2-2). 15. Emil Mi-
lijkovic 0-1, 23. Remo Gielkens 0-2, 29.
Mohammed Nouri 1-2, 32. Nehemia
Sanaky 2-2. Scheidsrechter Veekamp.
Toeschouwers 200. Gele kaart: Merijn
de Haan (Groene Ster).


