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Groene Ster terug in het zadelGroene Ster terug in he
HOOFDKLASSE Na zes nederlagen eindelijk weer winst voor Heerlenaren

door Henny Ingenbleek

E

Na zes nederlagen op rij
won Groene Ster weer eens.
Dankzij een uitstekende
teamprestatie werd het
hooggeplaatste TEC uit Tiel
verdiend met 2-1 verslagen.

E indelijk weer lachende ge-
zichten bij Groene Ster.
,,Deze uitslag is zó belang-
rijk. We hebben gedreven

gespeeld en verdiend gewonnen”,
vond een opgeluchte Harry Thoma
na afloop. Nauwelijks drie uur eer-
der was de oefenmeester minder
euforisch. En dat was begrijpelijk.
Zes duels zonder punten hadden
diepe wonden geslagen. ,,De ploeg
is broos en we hebben een gelukje
nodig”, liet hij vooraf weten. Of de
ommekeer tegen TEC er zou ko-
men, was vooraf hoogst onzeker,
want de personele nood was hoog
in Heerlerheide. Liefst zeven poten-
tiële basispelers waren om uiteenlo-
pende redenen afwezig. Daarnaast
maakte de medische staf overuren
om Kevin Werker en aanvoerder
Maikel van Kesteren fit aan de af-
trap te krijgen.
De penibele personele situatie
noopte trainer Harry Thoma zelfs
om assistent Dave Zafarin een basis-
plaats te geven. ,,Hopelijk blijft het
bij deze ene keer”, aldus de moege-
streden uitblinkende assistent-trai-
ner na afloop. In het tactische con-
cept vormde de geslepen Zafarin sa-
men met pingelaar Remo Gielkens
de geroutineerde tweemansvoor-
hoede. De jeugdige talenten Boyd
Joosten en Dwayne van Westering
moesten vanaf de flanken voor de
nodige snelheid en diepgang zor-
gen.
Op papier zag het strijdplan er
goed uit, maar de start van Groene
Ster was uitermate stroef en met
een goal van TEC-spits Jip Bartels
in de rommelige aanvangsfase tot
gevolg: 0-1. Na die vroege domper
gingen alle remmen los bij de thuis-
ploeg. Harry Thoma greep van de
kant in en schoof libero Dylan
Zwartjes door naar het midden-
veld. Die tactische zet bleek goud
waard en zorgde voor de omme-
keer in het duel. „Ik heb ook mijn
trainersdiploma¨, gniffelde Thoma.

TEC was het eerste kwartier superi-
eur op het middenveld, maar
kwam na de ingreep niet meer aan
voetballen toe en moest noodge-
dwongen de lange bal hanteren.
Plots keerden ook de magische
krachten weer terug op Sportpark
Pronsebroek. Het publiek gingen er
vol achter staan, brulde hun troe-
pen naar voren en TEC wankelde
enkele malen. Binnen tien minu-
ten kantelde het duel volledig. Ke-
vin Werker ramde een vrije trap
van twintig meter keihard in het

gastendoel (1-1) en nog vóór het
half uur verstreken was, tikte Re-
mo Gielkens de 2-1 in het doel.
Het tactische concept kwam nu uit
de verf. Het balvaste aanvalsduo
Zafarin-Gielkens was constant aan-
speelbaar. Jagend en doelgericht
loerden ze op hun kans. De lopers
op de flanken zorgden voor het
doelgevaar. Joosten liet iedereen
zijn hielen zien maar treuzelde te
lang bij zijn doelpoging. Vervol-
gens schoot TEC zichzelf in de
voet, nadat Kurtley de Windt na

een elleboogstoot met rood moest
vertrekken. Tegen het tiental uit
Tiel bleef het strijdvaardige Groene
Ster eigenlijk vrij simpel overeind,
waardoor de eerste zege van 2015
(eindelijk) een feit werd en de af-
stand tot de gevreesde nacompeti-
tieplek weer vijf punten bedraagt.
Groene Ster-TEC 2-1 (2-1).
Jip Bartels 0-1, Kevin Werker 1-1, Re-
mo Gielkens 2-1. Scheidsrechter: Me-
ijers. Gele kaart: Van der Swan, Van
Gessel en Takasawa (allen TEC). Rode
kaart: De Windt (TEC). Toesch.: 200.

Groene Ster-spits Remo Gielkens heerst in de lucht.  foto Marcel van Hoorn


