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Groene Ster loopt deze keer tegen de lamp
HOOFDKLASSE B Degradatiekandidaat Schijndel maakt einde aan ongeslagen reeksHOOFDKLASSE B Degradatiekandidaat Schijndel maakt einde aan ongeslagen reeks

door Johan Heurter

SCHIJNDEL – Het moest er na ruim
twee maanden natuurlijk een keer
van komen. Dat echter uitgerekend
degadatiekandidaat Schijndel met
3-0 te sterk zou zijn voor Groene
Ster, was vooraf niet verwacht. Ge-
flatteerd, maar niet onterecht.

Groene Ster heeft meer tech-
nisch vaardige spelers dan de Bra-
banders, maar de thuisclub com-
penseerde dat gebrek aan kwaliteit
met een enorme inzet. Die ploeg
was fel, won de meeste duels en be-
nutte drie van de vier kansen.

En dat laatste kon van de gasten
niet gezegd worden. Na een kwar-

tier mocht Emil Miljkovic van assis-
tent-scheidsrechter Van Pommeren
- hij stak zijn vlag keer op keer on-
terecht de hoogte in - een keertje
wél doorgaan, maar vrij voor Timo
de Louwere mislukte zijn stift.

Na ruim een half uur kwam
Schijndel op voorsprong. Bas Pij-
nenburg speelde Sander Egmond
aan, die de bal langs de uitkomen-
de Willem Jan Thijssen schoof: 1-0.

Direct na rust speelde Groene
Ster goed. Het tempo ging omhoog
en er ontstonden kansen. De lat
stond echter tot twee keer toe de
gelijkmaker in de weg.

Een counter besliste vervolgens
de wedstrijd. Bas Wagenaars be-

diende Sven Blummel, die beheerst
scoorde: 2-0. De wedstrijd was ge-
speeld, al maakte hetzelfde Brabant-
se duo het voor Groene Ster nog er-
ger. Opnieuw was Wagenaars de
aangever en Blummel rondde nu
met het hoofd af: 3-0. Enig Heer-
lens wapenfeit was nog een kopbal
op de paal van Dylan Zwartjes.

Trainer Harrie Thoma was ver-
baasd over het spel van zijn ploeg:
„Of het aan het veld lag, of aan de
weersomstandigheden: ik weet het
niet! Dit was niet het Groene Ster
zoals ik het de laatste maanden heb
gezien. De combinaties liepen niet
en bij de tegentreffers stond de de-
fensie niet goed. We wisten dat

Schijndel graag countert, maar we
laten ons er toch inluizen.”

Thoma vond de nederlaag een
beetje ongelukkig en was ook niet
blij met de arbitrage. „Die vlagger
bakte er niks van en voor rust
maakte Schijndel twee ongelooflij-
ke overtredingen. Die doet Van
Schaik af met een vermaning, maar
bij ons geeft hij telkens geel.”

Schijndel-Groene Ster 3-0 (1-0). 33.
Sander Egmond 1-0, 57. Sven Blummel
2-0, 70. Sven Blummel 3-0. Scheids-
rechter Van Schaik. Toeschouwer 70.
Gele kaart: Roy Bejas, Merijn de Haan,
Dylan Zwartjes, Dwayne van Westering
(allen Groene Ster).


