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Groene Ster baalt van locaties finalesGroene Ster baalt van locaties finales
VERVELEND Drie bussen met supporters moeten verkassen

door onze verslaggever

HEERLEN – Groene Ster heeft er
geen begrip voor dat de KNVB de
bekerfinales van het eerste en twee-
de team van de Heerlense club niet
op hetzelfde complex wil laten spe-
len.

De hoofdmacht speelt zondag
(14.30 uur) bij Someren tegen top-
klasser JVC Cuijk, het tweede elftal
neemt het op het veld van NWC
(11.00 uur) op tegen Gemert 2.

„We gaan er met drie bussen
heen, het moet voor onze vereni-
ging een feestdag worden”, aldus
voorzitter Jos op ’t Eijnde. „Nu
moeten de supporters na de wed-
strijd van het tweede team de bus
in om naar een ander complex te

worden gebracht. Dat is ook voor
NWC niet leuk, want onze suppor-
ters blijven daar nu niet om nog
wat te eten of drinken. Het had een-
voudig opgelost kunnen worden
door het speelschema aan te pas-
sen, maar daar wilde de bond he-
laas niet aan meewerken.”

De KNVB laat weten dat er bij
de verdeling van de acht finales
voor gekozen is op elk complex
twee wedstrijden uit de A- en twee
uit de B-categorie te laten plaatsvin-
den. „Dit is gedaan om een aanspre-
kend programma voor alle suppor-
ters neer te zetten op de twee com-
plexen”, aldus Bram de Groot van
de voetbalbond.

Volgens de persvoorlichter van

de KNVB is wel degelijk geluisterd
naar Groene Ster door de duels van
de twee teams van de club op een
ander tijdstip te laten beginnen.
„Daardoor kunnen de supporters
beide wedstrijden bezoeken. De
sportparken liggen slechts vijf kilo-
meter van elkaar verwijderd.”

Programma 11.00 uur: Rhode - Sittard
(vrouwen) en JVC Cuijk 6 - vv Vos 7
(bij SV Someren), Gemert 2 - Groene
Ster 2 en Rood Wit’62 3 - De Heeg 2
(bij NWC).
Programma 13.30 uur: Avanti’31 2 - FC
Hoensbroek 2 (SV Someren), Prinses
Irene 2 - Scharn (vrouwen, NWC).
Programma 14.30 uur: JVC Cuijk - Groe-
ne Ster (SV Someren), Nooit Gedacht -
Venlosche Boys (vrouwen, NWC).


