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Emil Miljkovic met twee treffers wéér belangrijkEmil Miljkovic met twee treffers wéér belangrijk
HOOFDKLASSE B Trainer Harry Thoma geniet bovenal van het spel van Groene Ster

door John Vaessen

HEERLEN – Groene Ster speelde een
puike partij voetbal tegen De Valk
en won dik verdiend: 2-0. Door de-
ze overwinning klimt de groenwit-
te brigade van trainer Harry Tho-
ma naar de vijfde plaats.

Niet alleen de zege, maar vooral
de wijze waarop gespeeld werd,
stemde de Heerlense oefenmeester
tot grote tevredenheid. ,,Ik heb
enorm genoten. Met prima aanvals-
spel en steeds blijven spelen vanuit
een goede organisatie hebben wij
geen enkele kans weggegeven.”

Thoma was bovendien lovend
over de wijze waarop gescoord
werd. „De beide doelpunten van
Emil Miljkovic waren zonder meer

van grote klasse. Dit is een zeer
goed en vooral hecht team. Wij
kunnen alleen maar naar boven
blijven kijken en dat geeft een pret-
tig gevoel.”

De trainer glom na afloop van
trots en dat was volledig terecht.
De thuisclub liet vanaf de eerste mi-
nuut aan de tegenstander uit Val-
kenswaard zien, dat hier niets te ha-
len zou zijn. Vanuit een solide ver-
dediging werd steeds snel de aanval
gezocht. Vaak met een diepe bal op
de lepe Miljkovic, maar ook vaak ge-
duldig de bal rondspelend en blij-
ven zoeken naar de opening.

Het eerste kwartier hield De
Valk nog wel stand, maar toen was
het al duidelijk dat doelpunten niet
konden uitblijven. Dwayne van

Westering en Miljkovic kregen mo-
gelijkheden om te scoren. Die scho-
ten werden echter prima gepareerd
door doelman Cas Peters.

Tot tien minuten voor de rust
hielden de Brabanders stand. Uit
een hoekschop kwamen de gasthe-
ren verdiend aan de leiding. De gas-
tendefensie wist zich geen raad
met de bal, waarna Miljkovic ver-
volgens met een schitterende om-
haal scoorde: 1-0.

Na rust ging de thuisclub naar-
stig op zoek naar de tweede treffer.
Roy Bejas en Kevin Werker zoch-
ten van achteruit steeds met splij-
tende passes de vrije man. Die von-
den ze ook telkens weer, maar doel-
man Peters bleek vooralsnog een
grote sta-in-de-weg.

Tot een kwartier voor tijd. Toen
verzond Werker weer eens een
keer een prima pass. Maikel van
Kesteren reageerde attent. Op volle
snelheid ‘vloog’ hij zijn tegenstan-
der voorbij en leverde een prima
voorzet af op Miljkovic. Diens kop-
bal draaide weg langs de vertwijfe-
lend graaiende doelman: 2-0.

Trainer Thoma gunde zijn spits
even later een publiekswissel. Met
een ovationeel applaus stapte deze
meer dan tevreden van het veld.

Groene Ster-De Valk 2-0 (1-0). Emil Mil-
jkovic 1-0 en 2-0. Scheidsrechter: Cop-
pens. Toeschouwers 300. Gele kaart:
Roy Janssen, Emil Miljkovic en Kenny
Tokaya (allen Groene Ster); Rinke Pen-
nings (De Valk).


