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Groene Ster uiterst content met puntGroene Ster uiterst cont
HOOFDKLASSE UDI’19 leidt eerste puntenverlies in Limburg

door Henny Ingenbleek

T

Vanuit een goede organisa-
tie pakte Groene Ster een
punt tegen de Brabantse ti-
telkandidaat UDI’19. Ge-
scoord werd er niet, maar
de strijd vergoedde veel.

T evreden gezichten in Heer-
lerheide. Dankzij een ijzer-
sterke teamprestatie be-
hield Groene Ster ternau-

wernood de ongeslagen status te-
gen het voetballend sterke UDI’19:
0-0.
Drie gespeeld vijf punten en een
plaats in de middenmoot. Een
mooie start, vond trainer Harry
Thoma. „Dit punt tegen UDI is een
mooie opsteker en goed voor het
zelfvertrouwen. We moeten iedere
wedstrijd knokken om zo hoog mo-
gelijk te eindigen”, zei hij na het
duel tegen de Brabantse hoogvlie-
ger. Koploper UDI’19 was voor
niets minder dan drie punten naar
het zuiden afgereisd, maar incas-
seerde tegen het verdedigend ster-
ke Groene Ster onverwacht het eer-
ste puntenverlies.
Wedstrijden tussen de twee clubs
herbergen doorgaans veel strijd,
ontmoetingen van het type bloed
aan de paal. Deze editie was min-
der spectaculair, maar leverde de
thuisclub na negentig minuten ge-
disciplineerd en goed georgani-
seerd voetbal wél een punt op.
„Daar ben ik uiterst tevreden mee”,
sprak een realistische en opgeluch-
te Harry Thoma na afloop. In de
laatste tien minuten werd het nog
spitsroeden lopen voor Groene
Ster. Aanvoerder Maikel van Keste-
ren pakte in de slotfase in een kort
tijdsbestek twee ongelukkige gele
kaarten. Het sein voor UDI om alle
manschappen naar de frontlijn te
sturen. In de bloedstollende laatste
minuten miste Thijmen de Ruijter
de beste kans om de drie punten
alsnog mee naar Brabant te nemen.
Tot opluchting van alles en ieder-
een maaide hij in kansrijke positie
royaal naast de bal.
Groene Ster bleef door uitstekend
keeperswerk van Willem-Jan Thijs-
sen én het nodige fortuin overeind.
Het vierde het zwaarbevochten ge-
lijkspel als een overwinning. Lo-
gisch, want bij de thuisclub over-
heerst al jaren het realisme over de
voetballende kwaliteiten van het
vlaggenschip. Tegen het technisch
meer begaafde UDI, moesten de
gastheren het vooral hebben van to-

meloze inzet, gegroepeerd voetbal,
spelhervattingen of een bevlieging
van de eenzame frontsoldaat Ran-
dy Grens.
Die kreeg halverwege de tweede
helft zijn enige mogelijkheid van
de wedstrijd, maar zijn inzet uit
een moeilijke hoek verdween hui-
zenhoog over. Verder zat Grens ste-
vig in de tang bij UDI-aanvoerder
Randy Hofmeijer.
De gasten waren de baas op het
veld. Zeker het middenveld was ste-
vig in handen van de Brabanders.

Voorin slaagden ze er echter zelden
in om de thuisclubdefensie daad-
werkelijk in verlegenheid te breng-
en. De club uit Uden kon de wed-
strijd dicteren zonder zelf tot al te
groots voetbal te komen. De
thuisclubdefensie stond op een ste-
vig fundament en het vele balbezit
leverde UDI in de eerste helft
slechts één halve kans op. Pal voor
rust redde Willem-Jan Thijssen be-
kwaam op een inzet van Lars van
Geelkerken. Na de thee hetzelfde
spelbeeld. UDI controleerde en

Groene Ster reageerde, totdat het in
de slotfase echt spannend werd,
maar Groene Ster hield de nul vast,
bleef ongeslagen en koesterde het
punt tegen het sterke UDI.

Groene Ster-UDI’19 0-0.
Scheidsrechter: Ruperti. Gele kaart: Se-
bastiaan de Jongh (Groene Ster) en Ro-
bin van Cuijk en Thijmen de Ruijter
(beiden UDI’19). Rode kaart (twee keer
geel): Maikel van Kesteren (Groene
Ster). Toeschouwers: 400.

Groene Ster-spits Randy Grens (rechts) is Joep van Geelkerken van UDI te snel af.  foto Marcel van Hoorn


