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HOOFDKLASSE Ploeg van Harry Thoma kan 3-0 ruststand niet meer repareren

Zwakke eerste helft nekt Groene Ster
door Johan Heurter
DONGEN – Een 4-2 nederlaag tegen
kampioenskandidaat en koploper
Dongen lijkt een vrij normaal resultaat, maar voor Groene Ster had er
veel meer ingezeten. Na een matige
eerste helft stond het 3-0 voor de
thuisclub, een achterstand die na
rust niet meer ongedaan gemaakt
kon worden.
Twee vrije trappen werden Groene Ster fataal. Terwijl de spelers
stonden te protesteren bij scheidsrechter Wagner nam Robert
Mutzers de vrije bal snel. Hij passte
op Daan Poelmans, kreeg de bal terug en stond vrij voor doelman
Willem Jan Thijssen: 1-0. Een mi-

nuut later ging de bal op de stip na
een overtreding van Dylan Zwartjes op Floris Wouters. Robert
Mutzers schoot de strafschop niet
goed in, waardoor Willem Jan
Thijssen de bal klemvast kon pakken. Slecht verdedigen leidde toch
tot een tweede treffer voor de
thuisclub en weer was de maker
Robert Mutzers, die een paar minuten later geblesseerd naar de kant
moest. Net voor rust viel de 3-0 en
opnieuw was een snel genomen
vrije trap de oorzaak. Groene Ster
protesteerde fel bij scheidsrechter
Wagner, de organisatie was weg en
Sander de Bont profiteerde.
„Vooraf hebben we doorgesproken dat je moet anticiperen op de

situatie,” zei de teleurgestelde trainer Harry Thoma. „En dat gebeurt
niet bij die vrije trappen. Het is hetzelfde als vorige week tegen Gemert. We geven nauwelijks iets
weg, zijn zelfs beter, maar doen
onszelf met een paar rotmomenten
de das om.”
Het was daardoor niet gezellig
halverwege de wedstrijd in het
Heerlense kleedlokaal, maar na
rust stond er wel een ander Groene
Ster. Dongen werd vastgezet op eigen helft, vrijwel alle duels werden
gewonnen en nadat Remo Gielkens de 3-1 scoorde was er weer
wat hoop op een goed resultaat. Er
kwamen kansen, maar ook counters van de thuisclub. Daaruit maak-

te Sander de Bont Dongens vierde
treffer, maar Roy Janssen maakte
de stand weer iets dragelijker: 4-2.
Tussendoor zwaaide scheidsrechter Wagner in dit sportieve duel
met kaarten. Maar liefst tien keer
trok hij een gele prent, waarbij
twee keer voor dezelfde speler. De
Groene Ster-spelers Dylan Zwartjes
en Merijn de Haan moesten daardoor voortijdig van het veld.
Dongen-Groene Ster 4-2 (3-0).
Robert Mutzers 1-0 en 2-0, Sander de
Bont 3-0, Remo Gielkens 3-1, Sander
de Bont 4-1, Roy Janssen 4-2.
Scheidsrechter Wagner. Toeschouwers
300. Rode kaart Dylan Zwartjes (2x
geel) en Merijn de Haan (2x geel) (beide Groene Ster).

