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Professionele amateur

250 WEDSTRIJDEN

door Jiry Funke

E
Hij is hard op weg
om de titel ‘Mister
Groene Ster’ voor
zich op te eisen. De
pas 27-jarige Maikel
van Kesteren noteer-
de afgelopen zondag
al zijn 250ste offi-
ciële wedstrijd voor
de Heerlenaren.

E en weekendje weg, met
vrouw of vriendin naar
de huishoudbeurs of een
te hevige kater na een
avondje doorzakken.

Een kleine greep uit het omvangrij-
ke arsenaal excuses waar de door-
snee amateurvoetballer tegenwoor-
dig uit put om zich af te melden
voor een competitiewedstrijd. De
eens zo heilige zondagmiddag is al
lang niet meer onaantastbaar.
Hoe anders is dat voor Groene
Ster-aanvoerder Maikel van Keste-
ren. De 27-jarige nummer tien
zwierf zondag in het bekerduel met
Heidebloem over het veld in de rol
van jubilaris. De hoofdklasser won
en Van Kesteren nam het enige
doelpunt voor zijn rekening. Het
was zijn 250ste optreden voor de
club uit Heerlen. Een aantal dat
voor menige amateurvoetballer
zelfs niet is weggelegd in een com-
plete loopbaan. Van Kesteren deed
er slechts acht jaar over. ,,Het is
niet alleen competitie hoor”, voegt
de Brunssumer er meteen aan toe.
,,In de districtsbeker zijn we altijd
ver gekomen en we hebben ons
ook een aantal keer geplaatst van
de KNVB-beker. En vergeet de wed-

strijden in de nacompetitie niet.”
De middenvelder onderbouwt die
lezing aan de hand van een keurig
A4’tje dat puntsgewijs zijn persoon-
lijke statistieken oplepelt. Illustra-
tief voor zijn professionele instel-
ling die hem als amateur ver heeft
gebracht. ,,Ik leef er echt voor. Elke
week krachttraining, ik laat me
goed verzorgen en drink geen alco-
hol. In die acht jaar heb ik maar
vijf potten gemist.”
Voordat Van Kesteren in Heerler-
heide belandde, doorliep hij de
jeugd van Roda JC en maakte hij
drie jaar deel uit van de Kerkraadse
beloftenploeg. Van speelminuten
in de eredivisie bleef hij verstoken.
,,Ik heb in totaal elf jaar bij Roda JC

Ik leef er echt voor.
Laat me goed
verzorgen, doe
krachttraining en
drink geen alcohol
Maikel van Kesteren

“

gezeten en trainde destijds regelma-
tig mee met het eerste. Er zijn ze-
ker momenten geweest dat ik
dacht dat ik het zou gaan redden.
Helemaal toen ik werd geselecteerd
voor het Nederlands elftal onder
16. De lichting met jongens als
Evander Sno en Eljero Elia. Het
kwam voor dat Sno ten koste van
mij op de bank zat. Toch heeft hij
het als prof gemaakt en ik niet.”
Van Kesteren gaf uiteindelijk voor-
rang aan zijn maatschappelijke car-
rière. Zijn voetbalcarrière vervolgde
hij bij Groene Ster. „Ik kreeg een
mooi aanbod en daar heb ik nog
geen moment spijt van gehad.
Soms vraag ik mezelf weleens af
hoe het zou zijn gelopen als ik er
bij de senioren vijf jaar vol voor
was gegaan, maar dat is achteraf. Ik
heb het al die tijd fantastisch naar
mijn zin gehad bij Groene Ster.
Met die club heb ik toch twee prij-
zen gepakt (kampioenschap in de
eerste klasse en de districtsbeker in
2009, red). Bovendien heeft de club-
leiding er altijd voor gezorgd dat er
een - qua sfeer en kwaliteit - fijne
spelersgroep stond.”
Ook bij de amateurclub uit Heerler-
heid heeft Van Kesteren altijd voor
het voetbal geleefd. „ Ik vind ook
dat je die verplichting hebt ten op-

zichte van de club als je een vergoe-
ding krijgt. Dan mogen ze ook best
iets van mij verwachten. Ik wil er
elke wedstrijd alles uithalen. Hope-
lijk kan ik dat nog flink wat jaartjes
volhouden op dit niveau.”
Indien de aanvoerder daarin slaagt,
lonkt voor hem de titel ‘Mister
Groene Ster’. Een kwalificatie die
momenteel nog toebehoort aan
oud-doelman Patrick Smits. Met
332 duels geldt de huidige tweede
doelman als de speler met de mees-
te wedstrijden ooit in het Groene
Ster-tricot. ,,Als ik net zo fit blijf als
de afgelopen acht jaar dan zou ik
over drie seizoenen in de buurt
moeten komen van dat record,”
zegt Van Kesteren. „Dat duurt dus
nog wel even. Ik bekijk het van sei-
zoen tot seizoen. Eerst eens kijken
hoe ver we deze competitie kun-
nen komen.”
Groene Ster startte zwak, maar
staat nu nog maar slechts drie pun-
ten achter de koploper. Van de laat-
ste zes wedstrijden won het er vier
en speelden de Heerlerheidenaren
twee keer gelijk. „Daarbij hebben
we alle topploegen al gehad. Dan
begin je jezelf toch af te vragen
waar we dit seizoen kunnen eindi-
gen. We zullen zien. Een derde
hoofdprijs zou niet gek zijn.”

Professionele
Aanvoerder Maikel van Kesteren is kind aan huis bij Groene Ster.  

amateur
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