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Groene Ster koestert punt in OssGroene Ster koestert punt in Oss
HOOFDKLASSE Harry Thoma: Gelijkspel was het maximaal haalbare

door Johan Heurter

OSS – Tevreden gezichten bij Groe-
ne Ster na het 0-0 gelijkspel bij
O.S.S. 1920. „Een punt bij O.S.S. uit
is voor Groene Ster mooi meegeno-
men”, aldus trainer Harrie Thoma.
„We hebben het goed gedaan. Zij
hadden wat meer dreiging, maar
de beste kansen waren voor ons.”

Groene Ster beleeft een goede
competitiestart met vier punten uit
de eerste twee wedstrijden. „Dit
biedt perspectief”, concludeerde
aanvoerder Maikel van Kesteren.
„We hebben een matige voorberei-
ding gehad, maar vorige week goed
gespeeld en verdiend gewonnen.
En ook nu waren wij beslist niet
minder dan de tegenstander. Voor-
af denk je dat O.S.S. uit erg lastig
wordt, maar zij hebben weinig ge-
creëerd en wij geven niks weg. Het

geeft vertrouwen voor de rest van
het seizoen.”

Vorig seizoen werd het in Oss
ook 0-0, maar werd er thuis verlo-
ren van de Brabantse ploeg, die
daarna een fraaie reeks neerzette.
Hierdoor mocht O.S.S. zelfs nacom-
petitie spelen voor een plaats in de
topklasse. Geen makkelijke tegen-
stander dus voor Groene Ster. Toch
was er van klassenverschil geen
sprake en waren beide teams aan el-
kaar gewaagd. „Ik vind het dan ook
een terechte uitslag”, aldus Harrie
Thoma. Het was een wedstrijd van
weinig kansen. Beide teams straal-
den uit dat ze beslist niet wilden
verliezen en namen dan ook geen
risico’s. De thuisclub had wat meer
balbezit, maar de snelle uitbraken
van Groene Ster waren soms ook
gevaarlijk. Voor de pauze was er
een uitstekende mogelijkheid voor

O.S.S.-spits Tony de Groot. Zijn
kopbal was perfect, maar de red-
ding van doelman Willem Jan
Thijssen ook. Centrale verdediger
Roy Bejas bleef in de rust gebles-
seerd achter in de kleedkamer,
waardoor Harrie Thoma zijn team
moest omzetten. Hij bracht aanval-
ler Remo Gielkens in de ploeg. De
routinier ging hangend op links
spelen, waardoor er aanvallend
meer ondersteuning kwam voor de
spitsen Grens en Schirra. Daardoor
kwamen er ook een paar mogelijk-
heden. Kevin Werker schoot een
vrije trap op de vuisten van doel-
man Van de Leest, een afstands-
schot van Dylan Zwartjes werd
door de keeper over de lat getikt.
Het bleef echter 0-0.
O.S.S. 1920-Groene Ster 0-0.
Scheidsrechter Kok. Toeschouwers
300. Gele kaart: Tokaya (Groene Ster).


