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Groene Ster: nog drie finalesGroene Ster: nog drie finales
HOOFDKLASSE B Heerlenaren verliezen derde keer in blessuretijd

door Jos Op ’t Eijnde

BERGEN OP ZOOM – De blessuretijd
is Groene Ster opnieuw fataal ge-
worden. In de extra tijd scoorde
DOSKO gisteren de winnende tref-
fer: 2-1. De ploeg van trainer Harrie
Thoma deed zich zo enorm te kort.
Eerder dit seizoen gebeurde hetzelf-
de al tegen Blauw Geel’38 en TOP.

Groene Ster domineerde vrijwel
de hele wedstrijd: het kreeg acht
hoekschoppen tegen slechts één
corner voor DOSKO. De bezoekers
hadden het meeste balbezit, maar
scoorden maar één keer. Na vijftien
minuten legde de jeugdige arbiter
Teuben de bal op de stip na een
handsbal van DOSKO-verdediger
Gijs Retera. De anders zo trefzekere
Remo Gielkens vond echter doel-
man Maik van den Kieboom op
zijn weg. Tien minuten later ont-

beerde Groene Ster enig geluk. Een
snoeiharde kopbal van Merijn de
Haan spette buiten bereik van de
DOSKO-doelman op de lat.

Pas op slag van rust was er de
eerste kans voor de thuisclub. Na
een uur was het toch DOSKO dat
tegen de verhouding in de score
opende met een fraaie lob van Mar-
vin Bedaf: 1-0. Vanuit de aftrap was
Groene Ster dicht bij de gelijkma-
ker, maar bij een scrimmage voor
het DOSKO-doel wilde de bal niet
over de doellijn.

De Heerlense ploeg bleef echter
strijden voor de gelijkmaker. De ij-
zersterke centrale verdedigingslinie
van de thuisclub bleef echter over-
eind. Nadat Kenny Tokaya zijn kop-
bal naast zag gaan en een strak
schot van Dylan Zwartjes gestopt
werd door de doelman, was het uit-
eindelijk Groene Ster-verdediger

Kevin Werker die met een fraaie
halve omhaal (zijn vierde competi-
tiedoelpunt) de verdiende 1-1 scoor-
de. Met nog ruim tien minuten te
spelen leek DOSKO het meest te-
vreden met het gelijkspel. Het leun-
de achterover, tot in de blessure-
tijd. Invaller Jørn Hopmans bezorg-
de DOSKO de volle winst (2-1).

Dit tot teleurstelling van Groene
Ster-trainer Harry Thoma: „We krij-
gen overal complimenten voor ons
goede spel, maar we belonen ons-
zelf niet. Toch blijf ik vertrouwen
houden in een goede afloop. Maar
eerst donderdag de halve finale in
de beker uit tegen SV Blerick. Daar-
na komen de drie finales in de com-
petitie.”

DOSKO-Groene Ster 2-1 (0-0)
61. Marvin Bedaf 1-0, 77. Kevin Wer-
ker 1-1, 90+2 Jørn Hopmans 2-1.


