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Groene Ster maakt geen foutGroene Ster maakt geen
BEKER LHC-trainer Van Tussenbroek hekelt programma KNVB na nederlaag

door Ton Reijnaerts

H

Groene Ster won gisteren
eenvoudig van LHC (4-1) en
plaatste zich daarmee voor
de halve finale van de dis-
trictsbeker (Zuid II), alsook
de sportief en financieel aan-
trekkelijke KNVB-beker.

H oofdklasser Groene Ster
had bij de start van de
kwartfinale enkele bedui-
dende streepjes voor op

tweedeklasser Laura Hopel Combi-
natie. Twee klassen verschil, een
pak meer ervaring. Bovendien haal-
de thuisploeg in het recente verle-
den vier keer de finale van de dis-
trictsbeker, terwijl LHC nooit ver-
der reikte dan de kwartfinale. Daar-
naast had het Groene Ster het thuis-
voordeel én last but not least: fris-
heid.
LHC had immers zaterdagavond op
een loodzwaar veld nog een slijtage-
strijd gestreden om runner-up
Schaesberg in een derbytopper on-
der de duim te houden. LHC-trai-
ner Hans van Tussenbroek draaide
er niet omheen. „Normaliter verlie-
zen we vijf van de zeven keer van
Groene Ster. Maar vandaag schat ik
onze kansen nog lager in. De
KNVB heeft voor het seizoen alle
verenigingen een brief gestuurd
met het verzoek om het bekertoer-
nooi serieus te nemen en niet als
veredelde oefenpotjes te beschou-
wen. Dan begrijp ik dus niet dat de-
ze wedstrijd vandaag is geprogram-
meerd”, foeterde Van Tussenbroek
niet geheel onterecht. „Profs krij-
gen 72 uur de tijd om te herstellen,
na een wedstrijd. Wij zijn ama-
teurs en moeten 42 uur na het duel
tegen Schaesberg weer aan de bak.
De jongens hebben allemaal zware
benen, vanmorgen hebben ze zich
allemaal laten masseren. Ze willen
ervoor gaan, maar het voordeel
voor Groene Ster is in feite oneigen-
lijk.”
Een juiste inschatting. Binnen ne-
gen minuten leek het duel ge-

speeld. Maikel van Kesteren sneed
door de LHC-defensie en bood
Kenny Tokaya een niet te missen
kans: 1-0.
Zeven minuten later verschalkte Re-
mo Gielkens LHC-doelman Rob
Kerris met een fraaie lob: 2-0. Een
walk over dreigde. LHC toonde ech-
ter karakter. Groene Ster-stopper
Kevin Werker trok en sjorde op-
zichtig aan LHC-spits Stef Odeker-
ken, waarna Erwin Hermans de
toegekende strafschop feilloos om-
zette in een doelpunt: 2-1.
De thuisploeg was prompt van
slag. Na zes competitienederlagen

in de laatste zeven duels bleek de
mentale weerbaarheid flinterdun.
Tot de pauze maakte LHC er een
echte wedstrijd van. Vijf minuten
na de thee was het duel alsnog ge-
speeld. Gielkens legde de bal pan-
klaar voor Levi ten Brink: 3-1.
Met een fraaie treffer en twee as-
sist’s bewees Remo Gielkens dus
andermaal zijn grote waarde. De
rasvoetballer is al jarenlang de man
waar men op rekent, hij is de spe-
ler die het verschil moet maken. In
goede en slechte dagen.
„Ik ben blij dat ik nog zo belangrijk
ben. Maar eigenlijk is het te gek

voor woorden dat ik op bijna 36-ja-
rige leeftijd nog als aanspeelstation,
aangever en afmaker tegelijk moet
functioneren. Het liefst zou ik op
het middenveld voetballen, maar ik
zou niet weten wie momenteel an-
ders bij Groene Ster in de spits
moet voetballen.”
Gielkens twijfelt over zijn eigen
voetbaltoekomst. „Ik heb chroni-
sche achillespeesklachten en speel
constant met pijn. Laat Groene Ster
maar eerst de selectie rond maken.
Ik train in de zomermaanden door
en beslis dan of, en zo ja, in welke
rol ik doorga bij Groene Ster.”

Groene Ster-invaller David Thijssen wint in de lucht van LHC-aanvaller Joey Coervers (11).  foto Marcel van Hoorn


