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Groene Ster wéér met lege handenGroene Ster wéér met lege handen
HOOFDKLASSE B Ploeg verspeelt in Oss in laatste half uur 0-2 voorsprong

door onze correspondent

OSS – Groene Ster verspeelde in
Oss tegen TOP in het laatste half
uur een riante 0-2 voorsprong en
moest zelfs met een pijnlijke 3-2 ne-
derlaag op zak in bus stappen voor
de lange reis richting Heerlen.

De ploeg van Harrie Thoma
wacht nog steeds op de eerste pun-
ten in 2015. Na vijf nederlagen op
rij is de grote voorsprong op de de-
gradatiezone inmiddels helemaal
verdampt.

Een uur lang domineerde Groe-
ne Ster de wedstrijd met goed
veldspel en kwam in het geheel
niet in de problemen. Al na vier mi-
nuten scoorde Remo Gielkens op
slimme wijze 0-1 na voorbereidend
werk van Roy Bejas en Maikel van
Kesteren.

Vlak daarvoor was het enige ge-

vaarlijke moment van TOP in de
eerste helft. Quincy Broers wist ech-
ter vrij voor Groene Ster-doelman
Willem-Jan Thijssen niet te scoren.

De tweede helft was amper tien
seconden oud, of Dylan Zwartjes
profiteerde knap van slordig balver-
lies van TOP en hij bracht zijn
ploeg op 0-2. Dat was wel hét sein
voor TOP om druk te gaan zetten.

Groene Ster verloor nu het initia-
tief en na een uur scoorde TOP de
aansluitingstreffer. Een hoekschop
werd tot twee keer toe slecht weg-
gewerkt, waarna rechterverdediger
Franco Kleinschiphorst er 1-2 van
kon maken. Hierna nog enkele kan-
sen voor beide ploegen. Zo zag Re-
mo Gielkens zijn schuiver net naast
gaan en Thijssen stopte de inzet
van Martijn van Rijdt.

Met nog een kwartier op de klok
zag arbiter Lensink een handsbal

van TOP binnen het strafschopge-
bied niet, maar bestrafte hij vijf mi-
nuten later een twijfelachtige
handsbal van Kenny Tokaya wél
met een strafschop. TOP-spits Rob
van Sonsbeek maakte vanaf de stip
geen fout: 2-2.

Vijf minuten voor het einde
stortte de Heerlense wereld hele-
maal in, toen Van Sonsbeek er zelfs
nog 3-2 van maakte, zijn ploeg daar-
mee nog onverwacht de volle
winst bezorgend.

TOP-Groene Ster 3-2 (0-1).
4. Remo Gielkens 0-1, 46. Dylan Zwart-
jes 0-2, 60. Franco Kleinschiphorst 1-2,
80. en 85. Ron van Sonsbeek 2-2 (straf-
schop) en 3-2. Scheidsrechter: Lensink.
Toeschouwers: 150. Gele kaart: Kenny
Tokaya (Groene Ster) en Franco Kleins-
chiphorst (TOP). Rode kaart: Dave
Zafarin (assistent-trainer Groene Ster).


