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Groene Ster opent nu wel succesvolGroene Ster opent nu w
HOOFDKLASSE B Roel Schirra bij comeback direct trefzeker

door Amando Zwamborn

M et dank overigens aan

Voor het eerst in vijf jaar
heeft Groene Ster een ope-
ningswedstrijd weten te
winnen. De Heerlenaren
boekten een terechte zege
op Baronie: 2-1.

M et dank overigens aan
verloren zoon Roel
Schirra, die bij zijn co-
meback direct trefzeker

was.
De laatste tien minuten was het
bibberen geblazen op Sportpark
Pronseboek. Even leek het erop als-
of Groene Ster een zekere zege als-
nog liet glippen. Ballen werden
over de omheining gejaagd en tot
tweemaal toe moest doelman Wil-
lem Jan Thijssen op katachtige wij-
ze redding brengen. Cruciale safes
met zijn voet - à la Iker Casillas -
zorgden ervoor dat de thuisclub de
2-1 voorsprong behield.
Eerder kopte uitblinker Dylan
Zwartjes al een bal van de doellijn
af. Groot was dan ook de ontlading
toen het laatste fluitsignaal einde-
lijk klonk. Spelers vielen elkaar in
de armen, of ploften moegestreden
neer op het gras.
Dankzij de overwinning rekende
Groene Ster direct af met een klein
‘openingswedstrijdtrauma’. Het
was immers al weer vijf jaar gele-
den, dat de Heerlenaren tijdens de
competitiestart de volle buit pak-
ten. Opvallend genoeg werd ook
destijds Baronie met 2-1 geklopt.
Ditmaal maakte Groene Ster het
zichzelf onnodig moeilijk. Negen
minuten voor tijd leek Remo Giel-
kens de wedstrijd te beslissen. Van-
af de stip schoot de invaller de be-
vrijdende 2-0 binnen, nadat Kevin
Vijgen in het vijandelijke straf-
schopgebied was neergetrokken.
Maar terwijl de tune nog over het
complex klonk, liet de thuisclub
zich alweer kinderlijk eenvoudig
verrassen. Binnen dertig seconden
had Baronie de aansluitingstreffer
te pakken.
„Een man of zes liep nog te slapen.
We hadden genoeg kansen om het
eerder af te maken. Eigenlijk is het
een schande dat we zo’n voor-
sprong nog bijna weggeven. Geluk-
kig hebben we toch de drie punten
binnen en over de hele wedstrijd
gezien is dat volledig terecht”, haal-
de Groene Ster-spits Randy Grens
opgelucht adem.
Vooraf waren alle ogen gericht op

deze nieuwe spits. Vorig seizoen
wist Groene Ster zich moeizaam te
handhaven. Vooral de tweede com-
petitiehelft verliep uiterst stroef. Na-
dat topscorer Emil Miljkovic in de
winterstop richting België was ver-
trokken, behaalden de groenwitten
nauwelijks nog punten. Grens, die
een aandeel had in de voorberei-
ding van beide doelpunten: „Ik
weet natuurlijk dat ik beslissend
moet zijn. Dat lukt ook wel. Met
doelpunten, assists en hard werken
ga ik mijn waarde bewijzen. Maar
voor handhaving heb je een heel
team nodig. Gelukkig hebben we
genoeg kwaliteit in huis om dat
doel te bereiken.”

Een andere ‘aanwinst’ die direct op-
viel was Roel Schirra. De behendi-
ge flankspeler speelt al jaren in
Heerlerheide maar lag er wegens
een zware kruisbandblessure bijna
een jaar uit. Zijn traptechniek en
met name zijn onvoorspelbare ac-
ties werden node gemist.
Schirra:„Ik heb vorige week in de
bekerduels al meegedaan, maar dit
is mijn eerste competitiewedstrijd
sinds september vorig jaar. Een
heel frustrerende periode ligt nu
achter me. Voorin kwamen we
mensen tekort en dan jeukt het be-
hoorlijk als je niet kunt helpen.”
Tijdens zijn comeback was Schirra
direct beslissend. Terwijl het duel

gelijk op ging, maakte hij het ver-
schil. In een vol strafschopgebied
kapte hij zich knap vrij en punter-
de vervolgens de openingstreffer
binnen. Daarna wist Groene Ster
het spel naar zijn hand te zetten en
regende het kansen om Baronie de-
finitief te vellen.
Schirra was uiteraard de koning te
rijk. „Geweldig om nu al drie pun-
ten te pakken! Die hebben we hard
nodig, zodat we op het einde van
het seizoen niet weer in de proble-
men komen.”
Groene Ster-Baronie 2-1 (1-0)
Roel Schirra 1-0, Remo Gielkens 2-0,
Ibrahim Ikilliau 2-1. Toeschouwers 350.
Scheidsrechter B. van Dongen.

Groene Ster-spits Randy Grens (r) in duel met Youri Kemna van Baronie.  foto Bas Quaedvlieg


