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Frustraties Groene Ster: rake klappenFrustraties Groene Ster: rake klappen
HOOFDKLASSE B Vroege defensieve flaters leiden 2-1 nederlaag in

door Johan Heurter

VALKENSWAARD – De emoties lie-
pen hoog op na het duel tussen De
Valk en Groene Ster. De Valkens-
waardse spelers haalden alles uit de
kast om de 2-1 voorsprong vast te
houden en dat leidde tot frustraties
in het Heerlerheidense kamp.

Na het laatste fluitsignaal kon-
den diverse spelers zich niet meer
inhouden en voor de spelerstunnel
werden er rake klappen uitgedeeld.
Scheidsrechter Mandemakers keek
van een afstandje toe en zal onge-
twijfeld rapport uitbrengen aan de
voetbalbond.

Groene Ster riep de ellende zon-
dag over zichzelf af. Twee flaters
achterin leidden binnen twaalf mi-
nuten tot twee treffers van Luuk
Broers en dat in een fase waarin de
gasten de lakens uitdeelden. Trai-

ner Harry Thoma wordt er horen-
dol van: „Ik snap niet hoe het
komt. We hebben het al tig keer be-
sproken. Week in week uit, elke
dinsdag weer en toch gebeurt het.”

De vroege achterstand had niet
fataal hoeven zijn. Voor rust kreeg
Groene Ster kansen genoeg. Een in-
zet van Maikel van Kesteren werd
van de lijn gehaald en doelman Cas
Peters redde op een kopbal van Re-
mo Gielkens.

Maar een vrije trap van Dylan
Zwartjes was de keeper te machtig.
Op het spekgladde veld schoot de
bal onder hem door in de hoek. De
aansluitingstreffer en dat net voor
rust. In de tweede helft was het
eenrichtingsverkeer. De Valk hield
zich staande door ballen weg te
trappen, liefst zo ver mogelijk over
de zijlijn. Het leverde de ploeg vier
gele kaarten op, maar ook veel tijd-

winst. Daarnaast ging elke Valkens-
waardse speler wel een keertje lig-
gen voor een langdurige blessurebe-
handeling en hielp scheidsrechter
Mandemakers de thuisclub door in
de slotfase tot twee keer toe de bal
niet op de stip te leggen.

Verdediger Dennis Boonen
stompte de bal in het strafschopge-
bied weg, maar de arbiter gebaarde
dat er niets aan de hand was. Een
minuut later vloerde Koen van
Steensel van achteren Boyd Joosten
en ook nu wuifde de leidsman het
weg. In de laatste seconde van de
blessuretijd kreeg Remo Gielkens
nog een kans op de gelijkmaker,
maar doelman Cas Peters redde de
drie punten voor zijn team.

De Valk-Groene Ster 2-1 (2-1)
5. Luuk Broers 1-0, 12. Luuk Broers
2-0, 38. Dylan Zwartjes 2-1.


