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Groene Ster niet tevreden met gelijkspelGroene Ster niet tevreden met gelijkspel
HOOFDKLASSE Heerlense ploeg al acht wedstrijden op rij zonder verlies

door onze verslaggever

HEERLEN – Groene Ster moest tegen
Baronie genoegen nemen met een
doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

Daarmee vergat de Heerlense
ploeg zichzelf in een aantrekkelijke
wedstrijd te belonen voor het enor-
me veldoverwicht in de tweede
helft. Ook al zorgde een fris en fel
spelend Baronie ervoor dat Groene
Ster verdedigend geen moment
mocht verslappen, de Bredase
ploeg was ook enkele keren dicht
bij een doelpunt.

Groene Ster ging voortvarend
van start. Al in de eerste vijf minu-
ten moest Baronie-doelman Ralf

van Gestel vol aan de bak bij vier
hoekschoppen op rij waarbij de eer-
ste kansen waren voor Kenny Toka-
ya en Roy Bejas. Nadat Dennis Pra-
gon zijn eerste inzet nog voorlangs
zag gaan, nam Baronie steeds vaker
aanvallend het initiatief.

Vanaf dat moment werd het een
aantrekkelijke open wedstrijd met
twee voetballende ploegen. Na een
afgekeurd doelpunt van Groene
Ster (buitenspel) was het het mees-
te balbezit in deze fase voor de be-
zoekers.

In de tweede helft zocht Groene
Ster vanaf de aftrap de aanval. Het
leek het gemis van de sterkhouders
Maikel van Kesteren en Remo Giel-

kens (geschorst en geblesseerd) te
compenseren door enorm snel
combinatiespel, waarbij steeds lin-
kerspits Dwayne van Westering
werd bereikt. Zo ook na ruim een
uur spelen, toen de jonge aanvaller
fors onderuit werd gehaald binnen
het zestienmetergebied door Baro-
nie-verdediger Benny Kerstens. Ech-
ter tot verbazing van iedereen wuif-
de leidsman Verbakel alle protesten
weg en weigerde hij de bal op de
stip te leggen.

Ook in de spannende slotfase
bleven doelpunten uit, ondanks
het feit dat beide ploegen nog rian-
te kansen kregen. „In de tweede
helft hadden wij de wedstrijd al in

ons voordeel moeten beslissen”,
blikte Groene Ster-trainer Harry
Thoma terug. „Baronie heeft met
de rug tegen de muur gestaan en
wist alleen spaarzaam via de coun-
ter gevaarlijk te worden. Voldoen-
de kansen, maar scoren lukte
steeds net niet. Toch stemt het goe-
de voetbal wat wij speelden mij tot
tevredenheid. Zeker omdat wij niet
compleet waren.” Door de punten-
deling blijft Groene Ster voor de
achtste keer op rij zonder neder-
laag.
Groene Ster-Baronie 0-0.

Scheidsrechter: S. Verbakel (Erp). Geel:
Kobus Christianen en Shane Lourens
(beiden Baronie). Toeschouwers: 250.


