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Groene Ster laat TOP zien wie de sterkste isGroene Ster laat TOP zien wie de
HOOFDKLASSE B Heerlense ploeg na vier duels nog steeds ongeslagen

door onze correspondent

OSS – Groene Ster deed opnieuw
goede zaken in Oss. Nadat twee we-
ken geleden al een 0-0 gelijkspel bij
OSS’20 werd behaald, klopte de
Heerlense ploeg TOP met 0-3. Bij
het rustsignaal stond deze stand al
op het scorebord. Groene Ster blijft
hierdoor ongeslagen. Twee overwin-
ningen en twee gelijke spelen bete-
kenen een vierde plaats op de rang-
lijst.

Jarenlang speelde TOP de thuis-
duels in het Frans Heesenstadion,

de thuishaven van grote broer FC
Oss uit de Jupiler League. En dat in
een troosteloze ambiance met
slechts enkele tientallen toeschou-
wers. Dit is nu anders. De amateurs
hebben nu een eigen splinternieuw
kunstgrasveld naast dat stadion,
waar nu de thuiswedstrijden wor-
den afgewerkt. In sportief opzicht
bracht deze verhuizing nog geen
succes. Na drie nederlagen op rij,
was ook Groene Ster duidelijk een
maatje te groot.

De dit seizoen degelijk spelende
ploeg van trainer Harrie Thoma do-

mineerde vanaf de aftrap en was
dan ook het meest in balbezit. Na
een kopbal en een afstandsschot
van Roel Schirra, opende Sebasti-
aan de Jongh de score na een half
uur. Een prima combinatie vanaf
de linkervleugel met Randy Grens
betekende 0-1.

„Mijn eerste doelpunt voor Groe-
ne Ster, maar ook mijn eerste doel-
punt na jaren. De laatste heb ik bij
de junioren gescoord”, bekende de
20-jarige verdediger.

Hierna besliste Groene Ster nog
voor de pauze het eenzijdige duel.

Op aangeven van Maikel van Keste-
ren scoorde Randy Grens uit de
draai 0-2 en zeven minuten later be-
diende Randy Grens de goed mee-
gelopen Roel Schirra op maat 0-3.

Na de pauze bleef Groene Ster
moeiteloos overeind. De sterke ver-
dediging gaf niets weg. Het enige
verwijt van Thoma aan zijn ploeg
zou kunnen zijn, dat de marge niet
verder werd uitgebouwd.
TOP-Groene Ster 0-3 (0-3). 26. Sebasti-
aan de Jongh 0-1, 35. Randy Grens 0-2,
42. Roel Schirra 0-3. Scheidsrechter:
Cairo. Geel:


