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Koploper te sterk voor Groene SterKoploper te sterk voor Groene Ster
HOOFDKLASSE Club uit Heerlen knokt voor wat het waard is maar komt tekort tegen Gemert

door Jan Lenferink

HEERLEN – Trainer Harrie Thoma
kon zijn contractverlening bij Groe-
ne Ster niet opluisteren met een ze-
ge op Gemert. De Brabanders won-
nen slim met 2-4.

,,We doen het goed, gezien onze
positie op de ranglijst”, zei Thoma
voorafgaand aan het duel met Ge-
mert. ,,Na een matig begin van de
competitie hebben we duidelijk
progressie gemaakt. Met zo’n eerste
wedstrijd na de winterstop willen
we toch kijken waar we staan.
Maar na de komende vier duels
kunnen we de balans pas echt goed
opmaken.” Groene Ster begon over-
tuigend tegen de nummer twee.

Merijn de Haan liet met een mooi
schot de ambitie van de thuisclub
zien. Gemert kon in die beginfase
niet gevaarlijk worden omdat Groe-
ne Ster de ploeg uit Brabant niet
liet voetballen. De voorsprong voor
Gemert kwam uit het niets tot
stand. Vincent Buijssen mikte de
bal keurig binnen: 0-1.

De thuisclub leek niet onder de
indruk en ging op jacht naar de ge-
lijkmaker. Het doelpunt van Ge-
mert werkte duidelijk als medicijn
voor de ploeg. Groene Ster zette in-
tussen de ene na de andere aanval
op, zonder echt gevaarlijk te wor-
den. Dat waren de bezoekers wél:
Erik van Dijk kopte zijn ploeg naar
0-2. Mooier kon effectiviteit niet

uitgebeeld worden. Na rust ging
Groene Ster op jacht naar de aan-
sluiting. Remo Gielkens’ 1-2 na ze-
ven minuten viel op een gunstig
moment. Gemert kwam echter
steeds beter in de wedstrijd en
speelde het spelletje slim. Thijs van
Pol sloeg binnen enkele minuten
genadeloos toe met twee doelpun-
ten uit standaardsituaties. Deze 1-4
was ruim gezien de krachtsverhou-
dingen. Toen Gemert ook nog een
strafschop kreeg zou het scorebord
wel een heel schrijnende stand la-
ten zien. Willem Jan Thijssen voor-
kwam dat door de penalty van
Buijssen knap te pareren. De Heer-
lenaren liet de kopjes niet hangen
en toonden aan over de nodige

veerkracht te beschikken. Kenny
Tokaya bekroonde van afstand zijn
optreden met de mooiste van de
middag: 2-4.

In de slotfase was Groene Ster
niet meer bij machte Gemert nog
een keer pijn te doen. Thoma kon
zijn teleurstelling niet verbergen:
,,Dit was geflatteerd. Gemert is een
goede ploeg, dat wisten we maar
als de 1-3 niet valt, had ik het nog
wel willen zien. De jongens heb-
ben geknokt voor wat ze waard wa-
ren.”
Groene Ster-Gemert 2-4 (0-2).
Vincent Buijssen 0-1, Erik van Dijk 0-2,
Remo Gielkens 1-2, Thijs van Pol 1-3,
Thijs van Pol 1-4, Kenny Tokaya 2-4.
Scheidsrechter: Bezemer.


