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Penalty’s nodig, maar
Groene Ster is finalist
Penalty’s nodig, maar
BEKERVOETBAL Derdeklasser Blerick weert zich kranig: 1-1

door Qasim Hakim

O

Groene Ster heeft gisteravond de finale van de beker be-
reikt ten koste van derdeklasser Blerick. De hoofdklasser
had de grootst mogelijke moeite met de thuisploeg, na een
1-1 eindstand in reguliere speeltijd moesten er penalty’s
aan te pas komen voor de ploeg van Harry Thoma: 1-4.

O p een slecht bespeelbaar
veld was het Groene Ster
dat het spel wilde ma-
ken. Blerick moest uit-

wijken naar het derde veld van de
club, omdat de eerste twee velden
niet over verlichting beschikken. In
een eerder stadium van het beker-
toernooi werd op deze bodem top-
klasser EVV verslagen.
Groene Ster nam dus het initiatief
en bleef dat houden, maar had in
Blerick-doelman Frank Decker een
geweldige sta-in-de-weg. Zo had de
sluitpost een geweldige reflex op

het schot van Eloy Cox nadat hij
het moment daarvoor een inzet
van Remo Gielkens had gekeerd.
Na een half uur spelen was het wel
raak voor de Heerlenaren. Een ge-
weldige volley van diezelfde Cox
was te machtig voor Decker: 0-1.
Blerick kwam echter voor rust nog
op gelijke hoogte. Een fout in de

achterhoede van Groene Ster werd
genadeloos afgestraft door midden-
velder Lennart Gerdes: 1-1.
In de tweede helft domineerde
Groene Ster de wedstrijd, maar
Decker onderscheidde zich keer op
keer. Tussendoor was er nog een
grote kans voor Blerick. Invaller
Thomas de Jong raakte met zijn
schot de paal, maar veel meer kon
de thuisploeg niet uitrichten.
Tijdens de strafschoppenserie was
man van de wedstrijd Decker ech-
ter kansloos op de penalty’s van
Groene Ster, terwijl de Blerickse
doelman van zijn eigen ploeg al-
leen Paul van Liempd zag scoren
vanaf elf meter.
Groene Ster treft in de finale top-
klasser JVC’31 dat Blauw Geel’38 op
eigen bodem in de slotfase met 0-1
wist de verslaan. Rik Renirie zorg-
de in de zesde minuut van de bles-
suretijd voor de enige treffer van
de wedstrijd. De finale zal op 17
mei gespeeld worden in Someren.

Blerick-doelman Frank
Decker toonde zich een
geweldige sta-in-de-weg
voor Groene Ster.
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