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Groene Ster onderuit tegen ACV

BEKERVOETBAL Ploeg van trainer Harry Thoma redt het niet tegen sterke Drentenaren: 0-2

door Henny Ingenbleek

N

Groene Ster heeft de tweede ronde van de KNVB-beker
niet bereikt. ACV was in Heerlerheide een maatje te groot
voor de ploeg van Harry Thoma: 0-2.

N a twee jaar afwezigheid
kwam Groene Ster weer
in actie in de strijd om
de KNVB-beker. Tegen-

stander was de sterke zaterdag-
hoofdklasser ACV uit Assen dat af-
gelopen jaar als vijfde eindigde en
te boek staat als de meest succesvol-
le amateurclub uit Drenthe.
Groene Ster-trainer Harry Thoma
nam de krachtmeting dan ook heel
serieus en reisde afgelopen zaterdag
naar Assen om de tegenstander
aan het werk te zien. Hij zag
ACV-spits Danny Menting twee

keer scoren in de Asser bekerderby
tegen Achilles 1894. Thoma was on-
der de indruk van de ploeg uit As-
sen. „Het is een sterk voetballend
collectief zonder individuele uit-
blinkers. Toch zie ik voor ons kan-
sen maar dan moeten we wel een
erg goede dag hebben”, aldus Tho-
ma vóór de krachtmeting van giste-
ren. Die goede dag had Groene Ster
niet, waardoor ACV vrij gemakke-
lijk zegevierde in Heerlerheide.
De gasten uit Assen waren comfor-
tabel met de spelersbus van FC Gro-
ningen naar Limburg gekomen en
lieten meteen zien dat ze inder-
daad een sterk voetballend collec-

tief vormen. ACV had het betere
positiespel, hield de ruimtes klein
en zette meteen druk op de speler
in balbezit. Daardoor moest Groe-
ne Ster noodgedwongen de lange
bal hanteren. Omdat de spitsen
Randy Grens, Remo Gielkens en
Kevin Vijgen er amper in slaagden
om de bal vast te houden kwam
Groene Ster zelden aan voetbal toe.
Het enige gevaarlijke wapenfeit van
de thuisclub voor de pauze was
een kopbal van Cem Bozkurt die ra-
kelings naast het doel zeilde.
Ondanks het vele balbezit werden
de gasten pas in slotfase van de eer-
ste helft echt gevaarlijk. Danny
Menting trof de paal en een kopbal
van dezelfde speler werd door Cem
Bozkurt van de lijn gehaald. Groe-
ne Ster leek zonder kleerscheuren
de rust te halen, maar in de extra
tijd sloeg het noodlot toe toen

Guus de Vries een corner snoei-
hard buiten bereik van Willem-Jan
Thijssen tegen het net knalde: 0-1.
Na de pauze was de eerste kans
voor de thuisclub maar een inzet
van Remo Gielkens ging voorlangs.
Harry Thoma gooide nog enkele
reddingsboeien uit en bracht in de
slotfase Roel Schirra en Jac-Jiro
Römer in de ploeg. Het leverde wel-
iswaar meer balbezit op, maar de
ervaren ACV-defensie met uitblin-
ker Angelo Cijntje kwam zelden in
de problemen. Door het aandrin-
gen van Groene Ster kreeg ACV
ruimte om te counteren. In de slot-
fase gooide Danny Menting het
duel definitief in het slot door de
0-2 te scoren, waardoor ACV in de
tweede ronde een thuiswedstrijd te-
gen Excelsior’31 mag spelen en
Groene Ster zich kan richten op de
districtsbeker en de competitie.

Sebastiaan de Jongh (rechts) van Groene Ster in duel met Angelo Cijntje (ACV).  foto Marcel van Hoorn


