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HOOFDKLASSE B Heerlense ploeg zakt na vier verloren duels op rij erg ver weg

Counters Deurne doen Groene Ster de das om
door onze correspondent
HEERLEN – Groene Ster heeft na de

winterpauze nog geen punt gepakt.
Gisteren verloor de Heerlense
ploeg op eigen veld met grote cijfers (1-4) van runner-up Deurne
en komt daardoor steeds dichter bij
de gevarenzone.
Nadat Groene Ster de duels met
de top drie (Gemert, Dongen en
Blauw Geel) had verloren, moest in
het thuisduel tegen het lager geklasseerde Deurne het herstel worden
ingezet. Groene Ster was gewaarschuwd, want Deurne won op zijn
beurt de laatste drie wedstrijden.
Vanaf de aftrap was dan ook duidelijk dat de belangen voor beide

ploegen groot waren. Vol overgave
streden de teams voor balbezit en
zochten volop de aanval. Nadat enkele kleine kansen onbenut waren
gelaten, was Groene Ster in het eerste half uur tot twee keer toe dicht
bij de openingstreffer. Remo Gielkens zag zijn schot via de binnenkant van de paal buiten bereik van
Deurne-doelman
Delano
van
Crooij weer het veld inspringen en
Merijn de Haans afstandsschot belandde op de lat.
Toch kwam Deurne op voorsprong. Slecht uitverdedigen van
de thuisclub werd genadeloos afgestraft. Maarten Vos onderschepte
de bal en zette strak voor, waarna
de vrijstaande Harm van der Steen

geen moeite met de afronding had.
Maar Groene Ster toonde veerkracht en wist nog voor de pauze
de gelijkmaker te scoren. Eloy Cox
werd binnen de beruchte lijnen
aan zijn shirt getrokken. De jeugdige leidsman Kevin Puts wees resoluut naar de stip. Remo Gielkens
maakte geen fout en scoorde beheerst: 1-1.
Na rust bestormde Groene Ster
vijf minuten lang het doel van
Deurne, claimde opnieuw een strafschop en was dicht bij de 2-1. De
eerste counter van Deurne kwam
aan als een mokerslag, want Harm
van der Steen zorgde voor 1-2.
Met nog ruim een half uur te
spelen moest Groene Ster-verdedi-

ger Kevin Werker geblesseerd naar
de kant. Trainer Harrie Thoma
hoopte met het inzetten van Ramazan Koc als extra aanvaller de gelijkmaker te forceren. Dat gebeurde
niet, want Deurne counterde twee
keer snel en dat betekende via Ronald Joosten en Van der Steen 1-4.
Groene Ster-aanvoerder Maikel
van Kesteren stapte teleurgesteld
van het veld. ,,We haalden ons niveau niet. Toch blijf ik positief, al is
elke wedstrijd nu een finale.’’
Groene Ster-Deurne 1-4 (1-1)
34. Van der Steen 0-1, 42. Gielkens
1-1, 50. Van der Steen 1-2, 71. Joosten
1-3, 80. Van der Steen 1-4. Scheidsrechter: Puts. Toeschouwers: 250.

