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Afstraffing voor Groene SterAfstraffing voor Groe
BEKERFINALE JVC Cuijk vanuit de omschakeling levensgevaarlijk: 7-2

door Johan Heurter

D

De districtsbeker is voor
JVC Cuijk. De topklasser
liet er geen twijfel over be-
staan welke ploeg recht had
op deze prijs en won met
maar liefst 7-2 van een ont-
hutsend zwak Groene Ster.

D rie bussen vol supporters
konden in Someren bij
de bekerfinale niet de ge-
hoopte ommekeer breng-

en bij Groene Ster. De ploeg is na
de winterstop in een neerwaartse
spiraal terechtgekomen en wist
zich ter nauwernood te handhaven
in de hoofdklasse. Het spel in de be-
kerfinale tegen JVC was gewoon
een voortzetting van het tweede
deel van het seizoen.
„Voor het begin van de competitie
stel je als doel handhaving in de
hoofdklasse en plaatsing voor de
KNVB-beker en dat is gelukt,” al-
dus aanvoerder Maikel van Keste-
ren. „Voor de winterstop staan we
vierde met maar vier punten ach-
terstand op de koploper. We speel-
den toen veel beter dan daarna. En
als je twee keer scoort tegen een
topklasser is dat voldoende, maar
er zeven tegen krijgen.... Je sluit het
seizoen dan toch teleurstellend af.”
Groene Ster miste tegen JVC de ver-
dedigers Roy Bejas (geblesseerd) en
Dylan Zwartjes (geschorst) en ook
stand-in David Thijssen was door
een enkelblessure niet inzetbaar.
Daardoor moest trainer Harrie Tho-
ma een beroep doen op de onerva-
ren Jac-Jiro Römer en speelde Me-
rijn de Haan in het centrum. De
jongens moesten duidelijk aan el-
kaar wennen en daar profiteerden
de mannen uit Cuijk onmiddellijk
van. Binnen vijf minuten scoorde
Jordie van der Laan zijn eerste van
in totaal drie treffers.
Voor de topklasser een ideale situa-
tie. De ploeg van trainer Eric Me-
ijers leunde achterover, liet de bal
aan Groene Ster, maar schakelde ra-
zendsnel om. Zo schoot Roy Jans-
sen halverwege de eerste helft te-
gen de paal en nog geen tien secon-
den later scoorde Jordie van der
Laan aan de andere kant de 2-0.
Frenkie Schaap zorgde voor 3-0,

voordat Remo Gielkens vanaf de
stip iets terug kon doen.
Na rust freewheelde JVC naar nog
vier treffers en kon tussendoor al-
leen Roy Janssen voor nog een beet-
je Limburgse vreugde zorgen door
de bal van een meter of twintig
zeer fraai binnen te krullen.

Volgens trainer Harrie Thoma lag
de afstraffing niet alleen aan de ver-
anderde defensie. „Bij JVC hoor je
de jongens elkaar steeds aanwijzin-
gen geven. Dat missen wij. Bij ons
zegt niemand iets. Ze coachen niet
en peppen elkaar in het veld niet
op. Ik ben daar al het hele jaar mee

bezig, maar er staat niemand op
die het voortouw neemt.”
Dat betekent dat er voor volgend
seizoen nog heel wat te verbeteren
valt. Of zoals Maikel van Kesteren
het verwoordde: „We weten nu
waar de zwakke punten liggen. Er
is veel werk aan de winkel.”

Teleurstelling bij Groene Ster na het mislopen van de beker.  foto Jeroen Kuit


