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Groene Ster loopt zich te pletter tegen muurGroene Ster loopt zich te pletter tegen
HOOFDKLASSE B Defensief ingesteld Gemert weet maar niet van wijken

door Charles van Druten

HEERLEN – Groene Ster heeft niet
kunnen afrekenen met angstgegner
Gemert. Die ploeg was een maatje
te groot: 0-2. De gasten werden
daarbij wél in het zadel geholpen
door de vroege openingstreffer van
Jasper Lalisang.

Trainer Harrie Thoma baalde na
afloop flink. „Dit is zeker een teleur-
stellend resultaat. Als we ooit een
punt tegen Gemert hadden kun-
nen pakken, dan was het vandaag
wel. Maar als je al na drie minuten

op achterstand raakt en de tegen-
stander constant zeven man achter-
in houdt, is het gewoon lastig.”

De vroege achterstand maakte
dat Gemert stug en defensief te
werk kon gaan, continu loerend op
de counter. Dat had Groene Ster
aan zichzelf te danken, want weife-
lend optreden van de Heerlense de-
fensie leidde de 0-1 van Lalisang in.

Prompt kreeg Randy Grens een
uitgelezen kans kreeg om de gelijk-
maker binnen te schieten. Oog in
oog met Gemert-doelman Sven
van Ommeren wachtte hij onbegrij-

pelijk lang, waardoor Van Omme-
ren accuraat kon optreden. Het res-
tant van de eerste helft kenmerkte
zich voornamelijk door veel fysieke
strijd, hetgeen het spelbeeld niet
ten goede kwam.

In de tweede helft startte Groe-
ne Ster slordig. De ploeg kroop
eerst twee keer door het oog van
de naald, waarna Thijssen geen ant-
woord had op de kopbal van Ge-
mert-spits Thijs van Pol: 0-2.

Groene Ster moest uit een ander
vaatje gaan tappen om nog aan-
spraak te kunnen maken op een

punt. Dat was de ploeg niet gege-
ven. Sterker nog: Van Pol had Groe-
ne Ster nóg meer pijn kunnen
doen, toen Thijssen met een dollee
actie een penalty veroorzaakte. Tot
opluchting van Groene Ster schoot
Van Pol de bal tegen de lat. Roel
Schirra laakte de wedstrijdmentali-
teit van zijn ploeg. „We lieten niet
zien een echt team te zijn.”
Groene Ster-Gemert 0-2 (0-1).
4. Jasper Lalisang 0-1, 53. Thijs van Pol
0-2. Scheidsrechter: Kok. Geel: Roy
Janssen (Groene Ster); Vermeulen,
Buijssen, Brugmans (allen Gemert).


