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2015 nog niet jaar van Groene Ster2015 nog niet jaar van Groene Ster
HOOFDKLASSE Zesde nederlaag op rij voor ploeg van Harrie Thoma

door Johan Heurter

UDEN – 2015 is nog niet het jaar van
Groene Ster. Voor de zesde keer op
rij werd er verloren. Nu was UDI’19
met 2-0 te sterk.

„We zitten in de hoek waar de
klappen vallen”, was de teleurgestel-
de trainer Harrie Thoma realistisch.
„Alles zit nu tegen en dan krijg je
ook nog blessures en belachelijke
gele kaarten.”

Evenals de vorige vijf wedstrij-
den was Groene Ster niet de minde-
re van de tegenstander. De ploeg
was zelfs feller dan de thuisclub,
won ook veel duels, maar miste
simpelweg het vernuft om kansen
te creëren. Steeds was de eindpass
niet goed of zat er een Udens been
tussen. Ook de Brabanders wisten
nauwelijks een goede aanval op te
zetten, kregen evenmin kansen en

dus was het een wedstrijd die ei-
genlijk doelpuntloos zou moeten
eindigen. Maar een aantal fouten
zorgde er voor dat er toch treffers
vielen. De eerste man die in de
fout ging was scheidsrechter Tun-
nissen. Hij gaf een ingooi aan Udi
die duidelijk voor Groene Ster was.
Uit de voorzet die daarop volgde
vergat Kevin Werker in te grijpen.
Hij liet Sam Wassenberg voor zich
komen en die kopte snoeihard
raak: 1-0. Een slecht weggewerkte
hoekschop bracht een kwartier
voor tijd de beslissing. Joep van
Geelkerken kon uiteindelijk de 2-0
binnenschieten.

Er breken zorgelijke tijden aan
voor Groene Ster. De ploeg staat
nog op een veilige tiende plaats,
maar heeft slechts drie punten
voorsprong op nummer elf Deur-
ne. En aan het einde van de compe-

titie spelen de nummers elf en
twaalf nacompetitie en degraderen
de nummers dertien en veertien.
Toch is er geen sprake van paniek,
volgens Thoma. „Nee, want we spe-
len helemaal niet slecht en we gaan
echt nog wel punten pakken.”
Toch zijn er zorgen. Maikel van Kes-
teren kampt met een liesblessure
en tegen UDI vielen ook Eloy Cox
en Roy Bejas geblesseerd uit. Door
gele kaarten zijn bovendien Merijn
de Haan en Roy Janssen volgende
week geschorst, Groene Ster als het
tegenzit vijf spelers moet missen.

UDI’19-Groene Ster 2-0 (0-0).
Sam Wassenberg 1-0, Joep van Geelker-
ken 2-0. Scheidsrechter Tunnissen. Toe-
schouwers 300. Gele kaart: Merijn de
Haan, Roy Janssen, Remo Gielkens
(Groene Ster), Thijmen de Ruijter en
Dick Smits (UDI’19).


