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Nederlaag komt aan als mokerslagNederlaag komt aan als mokerslag
HOOFDKLASSE B Groene Ster verliest geheel onnodig bij Blauw Geel

door Johan Heurter

VEGHEL – Zelden zal een nederlaag
harder zijn aangekomen. Groene
Ster verloor met 2-1 van Blauw
Geel’38 en vraagt zich waarschijn-
lijk nog steeds af hoe dat kwam.

De laatste minuut van de blessu-
retijd loopt, de stand is 1-1 en Groe-
ne Ster mag een hoekschop ne-
men. Iedereen gaat mee naar voren
om alsnog de verdiende winnende
treffer te maken, maar drie secon-
den later ligt de bal aan de andere
kant in het net. De corner was
slecht genomen en Blauw Geel
counterde razendsnel via Brian Pe-
ters. Dat hij echter zomaar het mid-
denveld kon oversteken en dat er
geen sliding volgde om de voorzet
eruit te halen, was onbegrijpelijk.
Dus tikte Sten van Vessem de bal
achter Willen Jan Thijssen: 2-1.

Het zit de ploeg dit jaar nog niet
mee. In de eerste drie wedstrijden
de top drie van de hoofdklasse te-
genkomen is natuurlijk zwaar,
maar klassenverschil was er in die
duels nauwelijks te zien. Wel werd
duidelijk dat wedstrijden op mo-
menten worden beslist en dat fou-
ten op dit niveau meteen worden
afgestraft. Ook nu deden de gasten
beslist niet onder voor de nieuwe
koploper in de hoofdklasse en na
een matige eerste helft stond het ge-
woon 1-1. Namens de thuisclub
strafte Sten van Vessem verkeerd
uitkomen van Thijssen af (1-0) en
tien minuten later scoorde Remo
Gielkens vanaf de stip: 1-1.

Toen vrij snel na rust de beste
man van het veld, spelverdeler Mus-
tafa Guler van Blauw Geel, een di-
recte rode kaart kreeg voor het
neermaaien van Dwayne van Wes-

tering, leek Groene Ster de beste pa-
pieren te hebben om de volle winst
te pakken. Een domme actie van
Roy Janssen maakte echter een ein-
de aan het numerieke overwicht.
Hij pakte halverwege de tweede
helft zijn tweede gele kaart en
moest dus ook vertrekken. „Maar
ook toen was er nog niets aan de
hand,” aldus trainer Harrie Thoma.
„En dan dat ene moment. Ik ben er
goed ziek van.”

Blauw Geel ‘38-Groene Ster 2-1 (1-1).
29. Sten van Vessem 1-0, 39. Remo
Gielkens 1-1 (strafschop), 92. Sten van
Vessem 2-1. Scheidsrechter Van der
Werff. Toeschouwers 250. Rode kaart:
Mustafa Guler (Blauw Geel) en Roy
Janssen (Groene Ster, 2x geel). Gele
kaart: Sten van Vessem, Brian Peters
(Blauw Geel); Dwayne van Westering,
Dave Velraeds (Groene Ster).


