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Nonchalant Groene Ster spaart AWC
HOOFDKLASSE B Vrije trap van Emil Milijkovic goed voor drie punten

door Johan Heurter

WIJCHEN – Groene Ster heeft sinds
21 september, toen het tegen Ge-
mert onderuit ging, niet meer ver-
loren. Ook na het duel tegen AWC
konden drie punten aan het totaal
worden toegevoegd: 0-1.

Het duurde wél ruim een uur
voordat Groene Ster één van de ve-
le kansen benutte. Emil Milijkovic
nam op de rand van het zestienme-
tergebied een vrije trap uit stand
en buiten bereik van doelman Stijn
Verharen plofte de bal in de boven-
hoek. Het was de enige treffer in
dit duel, maar door nonchalance
had het in de slotfase nog makke-
lijk mis kunnen gaan.

Met opportunistisch spel ging de
thuisclub in de blessuretijd op zoek
naar een treffer en bij toeval viel de
bal goed voor de voeten van aan-

voerder Jorrit Giesbers. De midden-
velder mocht van een meter of zes
vrij uithalen, maar doelman Wil-
lem Jan Thijssen wist de bal in een
reflex te keren.

„Dat is inherent aan het spelen
tegen een zwakke ploeg”, aldus trai-
ner Harrie Thoma. „Ze denken ‘dat
doen we wel even’ en dan zijn ze
een beetje laconiek. Op het einde
krijg je daar nog bijna de rekening
voor gepresenteerd. Maar we heb-
ben drie punten en volgende week
heeft niemand het er meer over
hoe die behaald zijn.”

Groene Ster had het duel al voor
rust moeten beslissen. De ploeg
was oppermachtig, maar sprong
erg nonchalant met de kansen om.
Zo hadden Milijkovic en Dylan
Zwartjes in die fase móeten scoren.

In het begin van de tweede helft
was er een grote kans voor Dway-

ne van Westering, maar nu lag doel-
man Stijn Verharen in de weg. Uit-
eindelijk brak Milijkovic de ban.
„Die zat er lekker in”, aldus de
matchwinnaar. In de rust had de
spits nog flink gemopperd. „We
speelden te vaak de lange bal, maar
ik wilde deze liever in de voeten
hebben. En dan zat die verdediger
ook nog de hele tijd in mijn nek te
hijgen. Als ik naar de wc was ge-
gaan, was hij beslist ook nog meege-
lopen.” Milijkovic had het duel ove-
rigens in het slot kunnen gooien.
„Ik kreeg inderdaad nog een goede
kans, maar die keeper redde wel
heel erg fraai.”

AWC-Groene Ster 0-1 (0-0). 61. Emil
Milijkovic 0-1. Scheidsrechter Postma.
Toeschouwers 250. Gele kaart: Kenny
Tokaya (Groene Ster), Bas Giesbers
(AWC).


