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Onvoorstelbare revivalOnvoorstelbare revival
HOOFDKLASSE Groene Ster draait tegen DOSKO in drie minuten 0-2 achterstand om in 3-2 zege

door Henny Ingenbleek

Het zo gevreesde degradatiespook
is dit seizoen ver van Sportpark
Pronsebroek verwijderd. Sterker
n0g, Groene Ster heeft aansluiting
met de top-3. Dat alles dankzij een
ijzersterke periode waarin Groene
Ster tussen eind september en be-
gin december acht duels niet ver-
loor en achttien punten bij elkaar
harkte.

Voordat er in Heerlerheide ook
maar één bal getrapt was, werden
vier spelers in het zonnetje gezet.
Zij ontvingen een bloemetje voor
hun jarenlange trouwe dienst. Ken-
ny Tokaya en Willem-Jan Thijssen
speelden hun 150ste duel, David
Thijssen was 200 keer actief en aan-
voerder Maikel van Kesteren hulde
zich al 250 maal in het groen-wit.
Na deze plichtplegingen ontstond
een levendig duel met het tech-
nisch vaardige DOSKO uit Bergen
op Zoom lange tijd als bovenliggen-
de partij. Jurgen Gijzen schoot op
de lat en Thomas van der Spek kop-
te in kansrijke positie over. Groene
Ster speelde mat, leed veelvuldig
balverlies, liep steeds achter de fei-
ten aan, maar had wel de beste
kans op de openingstreffer. Pal
voor rust knalde Emil Miljkovic
vrij voor het vijandige doel hoog
over.

Na de thee leek het snel gedaan
met Groene Ster. De gasten domi-
neerden en puntspeler Marvin Bed-
af en Yannick Broeren zetten de
gasten verdiend op een 0-2 voor-
sprong. Wat er vervolgens gebeur-

HEERLEN – Dankzij drie doldwaze
minuten waarin Groene Ster
drie keer scoorde werd het bal-
vaardige DOSKO in een meesle-
pend duel toch nog met 3-2 ver-
slagen. Daarmee sluit de ploeg
van Harry Thoma de eerste com-
petitiehelft af op een gedeelde
vijfde plaats.

de is moeilijk te bevatten als je er
niet bij bent geweest. Groene Ster
vermande zich, toonde eindelijk
vechtlust en binnen drie knotsgek-
ke minuten werd de achterstand
omgebogen in een 3-2 voorsprong.
De thuisclub overrompelde de be-
duusde gasten op imposante wijze.
Invaller Remo Gielkens tikte de eer-

ste treffer in het doel, nadat Emil
Miljkovic op de lat had gekopt. Nau-
welijks zestig seconden later was
Roy Bejas van dichtbij na een cor-
ner alert: 2-2. Vervolgens schoot
linksbuiten Dwayne van Westering
de gastheren met de mooiste tref-
fer van de middag na een indruk-
wekkende solo aan de leiding: 3-2.

,,Zo’n ommekeer heb ik nog nooit
meegemaakt”, aldus een opgetogen
Thoma. Groene Ster bleef in het res-
tant makkelijk overeind.
Groene Ster-DOSKO 3-2 (0-0).
Marvin Bedaf 0-1, Yannick Broeren 0-2,
Remo Gielkens 1-2, Roy Bejas 2-2,
Dwayne van Westering 3-2. Scheids-
rechter: V. Peeters. Toeschouwers: 300.

Roy Bejas en Emil Miljkovic komen hoog boven de defensie van DOSKO uit.  foto Bas Quaedvlieg


