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Groene Ster doet zichzelf weer eens tekortGroene Ster doet
HOOFDKLASSE B Succes in beker is tegen OSS

zichzelf weer eens tekort
nog geen garantie voor herstel in competitie

door Jan Lenferink

HEERLEN – Groene Ster deed zijn
naam als cupfighter alle eer aan
door vorige week opnieuw de be-
kerfinale te bereiken. Het getankte
zelfvertrouwen was echter tegen
OSS’20 niet genoeg. De ploeg van
Harry Thoma verloor met 1-3 en
moet nog vol aan de bak om de na-
competitie te ontlopen.

,,De bekerfinale is een mooi toet-
je, maar dit duel is veel belangrij-
ker”, zei Thoma en keek vooraf-

gaand aan het belangrijke duel met
OSS even terug op het lopende sei-
zoen. „We vergaten onszelf veel te
vaak te belonen.”

En daarmee sloeg de coach de
spijker op zijn kop. Opnieuw liet
Groene Ster veel kansen onbenut
in een beginfase, waarin de gasthe-
ren duidelijk het initiatief hadden.
Vooral Remo Gielkens had moeten
scoren. Terwijl de gastheren de ene
na de andere kans verprutsten,
toonden de bezoekers uit Oss - nog
in de race voor de derde periode -

over een dodelijke effectiviteit te be-
schikken. Na iets meer dan een half
uur was het al 0-2 via Martijn van
der Sande en Richard van der Ven-
ne. Een benutte strafschop van
Gielkens op slag van rust gaf de
Heerlense aanhang nog hoop.

Na de thee ging een ontketend
Groene Ster op jacht naar de gelijk-
maker en OSS trok zich terug. De
druk op de tegenstander moest blij-
ven, want met even de teugels te la-
ten vieren zou de ploeg zijn eigen
doodvonnis tekenen. Zo kroop

Groene Ster een paar maal door
het oog van de naald, toen Willem
Jan Thijssen zijn ploeg met enkele
fraaie reflexen zovereind hield.

Kennelijk wilde de gelijkmaker
niet vallen, want een reeks kansen
werd wéér niet benut. En dan geldt
in het voetbal de ongeschreven wet
dat als je zelf niet scoort, de tegen-
stander dat wel doet. Invaller Carlo
Nelissen maakte uit een vrije trap
een eind aan de intenties van de
thuisclub en onthield met de 1-3 de
toeschouwers een opwindend slot.

Verdediger Kevin Werker zag
het na afloop niet somber in. ,,We
hebben te veel kansen laten liggen
en OSS kwam te gemakkelijk op
voorsprong. Met dezelfde inzet
moet het komende zondag tegen
Schijndel dan maar gebeuren.”

Groene Ster-OSS’20 1-3 (1-2). Martijn
van der Sande 0-1, Richard van der Ven-
ne 0-2, Remo Gielkens 1-2 (straf-
schop), Carlo Nelissen 1-3. Scheidsrech-
ter Verbakel. Rode kaart: Harry Thoma
(trainer Groene Ster).


