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Groene Ster langer in hoofdklasseGroene Ster langer in hoofdkla
HOOFDKLASSE � Heerlenaren verslaan Schijndel met 1-0 � Nu focus op bekerfinale

door Jan Lenferink

HEERLEN – Met de kleinst mogelijke
zege wist Groene Ster zich in de
laatste thuiswedstrijd tegen
Schijndel/De Wit veilig te spelen.

Ook tegen Schijndel hield doel-
man Willem-Jan Thijssen zijn
ploeg gedurende negentig minuten
op de been. In tegenstelling tot de
laatste weken trok Groene Ster de-
ze middag wél aan het langste eind.
,,Eindelijk! Dat we de nul hebben
gehouden is alweer een tijdje gele-
den”, lachte de 30-jarige goalie.
,,Dit geeft een lekker gevoel. Dat
we tot de voorlaatste wedstrijd
moesten wachten, hadden we niet
gedacht na een goede eerste sei-

zoenshelft. De druk is er nu af en
we kunnen ons goed voorbereiden
op de bekerfinale van 17 mei tegen
JVC Cuijk. Wie weet sluiten we dit
seizoen nog in stijl af.”

Met de geschorste trainer Harrie
Thoma achter de afrastering en as-
sistent-trainer Dave Zafarin tussen
de lijnen zagen de toeschouwers in
de eerste helft een gelijk opgaande
strijd. Schijndel had nog een kans
de nacompetitie te ontlopen, maar
dan telde alleen een zege. Na een
paar riante mogelijkheden voor bei-
de ploegen kwam Groene Ster na
een kwartier op voorsprong. Eloy
Cox ontdeed zich met een kapbe-
weging knap van zijn tegenstander
en vond de lange hoek: 1-0. Snel

daarna leek Remo Gielkens de sco-
re te verdubbelen, maar hij strand-
de op de gastendoelman. De bezoe-
kers probeerden het vaak van af-
stand maar Thijssen liet zich niet
verrassen en werd een
sta-in-de-weg voor de gasten. Groe-
ne Ster hield de controle.

Na rust moest Schijndel komen
en loerde Groene Ster op de coun-
ter om te profiteren. De Braban-
ders konden het niveau van voor
rust echter niet meer halen en de
thuisclub had de betere kansen.
Dylan Zwartjes probeerde het met
een zwabberbal maar die werd ge-
keerd. Kenny Tokaya leek uiteinde-
lijk de verlosser te worden. De paal
voorkwam echter dat het duel defi-

nitief in het slot werd gegooid. On-
danks verwoede pogingen viel de
tweede treffer niet. Groene Ster
kreeg hiervoor dit seizoen nog wel
eens de rekening gepresenteerd
maar de gemiste kansen bleven de-
ze keer zonder gevolgen.

Met een feestvierend Groene
Ster op de achtergrond zuchtte elf-
talleider Rob van Kesteren: ,,Nu
valt de spanning weg, gelukkig. Al
die weken waarin we goed speel-
den en uiteindelijk met lege han-
den stonden. Morgenavond (19.00
uur) spelen we nog een oefenduel
tegen Go Ahead Eagles en dan de
bekerfinale.”
Groene Ster-Schijndel 1-0 (1-0).
Eloy Cox 1-0. Scheidsrechter Kroesen.


