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Groene Ster dicht bij klassenbehoudGroene Ster dicht bij klassenbehoud
HOOFDKLASSE B Heerlense ploeg moeiteloos langs hekkensluiter AWC

door Amando Zwamborn

HEERLEN – Groene Ster heeft hek-
kensluiter AWC kinderlijk eenvou-
dig aan de kant gezet. Dankzij de
4-1 zege hebben de Heerlenaren
handhaving voor het grijpen.

Na afloop waren er alleen maar
stralende gezichten te bewonderen
op Sportpark Pronsebroek. De
Heerlenaren hebben een uitsteken-
de week achter de rug. Gekwalifi-
ceerd voor de landelijke beker en
weer iets verder weggelopen van
die verraderlijke nacompetitie. Aan-
voerder Maikel van Kesteren: „Dit
mag niet meer mis gaan. Met nog
vier wedstrijden te gaan, mogen
we dit nooit meer uit handen ge-
ven. Over twee weken krijgen we
Schijndel op bezoek en in dat cru-
ciale duel moeten we ons veilig spe-
len. Dan is ons seizoen geslaagd:

handhaving en een mooi succes in
de beker.”

Lange tijd leek het erop dat Groe-
ne Ster zich lelijk in de vingers ging
snijden tegen de gasten uit Gelder-
land. Hoewel het kwaliteitsverschil
enorm was, slaagden de Heerlena-
ren er maar niet in om te scoren.
Dat AWC ongeschonden de rust
haalde, was een klein wonder. Zo
vielen er liefst tien doelrijpe kan-
sen te noteren, maar haast elke
keer was de afronding zwaar onder-
maats.

In die eerste helft experimenteer-
de trainer Harrie Thoma met aan-
voerder Maikel van Kesteren als
hangende rechtsbuiten. Die omzet-
ting pakte niet heel gelukkig uit.
Van Kesteren creëerde weliswaar ge-
noeg kansen, maar de veldbezet-
ting liet vaak te wensen over, waar-
door Groene Ster het speelveld ei-

genlijk onnodig erg smal maakte.
Van Kesteren: „Zelf vond ik het

niet slecht gaan. Het was de bedoe-
ling om tussen de linies te spelen
en dat pakte redelijk uit. We had-
den ook pech dat we voor rust mi-
nimaal acht kansen kregen, maar
ze niet afmaakten. Dan blijft het las-
tig voetballen.”

Uiteindelijk was het invaller
Eloy Cox die de ban brak. De jonge-
ling kapte zijn bewaker uit en
schoot onberispelijk hard binnen:
1-0.

Daarna voetbalden de gastheren
zich er eenvoudig doorheen en liep
de ploeg via doelpunten van Remo
Gielkens (schampte de bal), Kevin
Werker (schot) en Kenny Tokaya
(fraaie combinatie) verder uit. Tus-
sen de bedrijven door deed Twan
Franken (3-1) nog iets terug voor
de gasten uit Wijchen.


