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Groene Ster onderuit tegen DESOGroene Ster onderuit tegen DE
HOOFDKLASSE Brabanders winnen geniepig in Heerlen: 0-1

door Jan Lenferink

HEERLEN – Voor de eerste keer ston-
den Groene Ster en DESO/Van Der
Horst tegenover elkaar. Voor de
ploeg van Harrie Thoma een ont-
moeting om snel te vergeten: de
Brabanders wonnen met 0-1.

„Bij een achterstand worden we
veel te onrustig en gaan we te snel
over op de lange bal”, zei aanvoer-
der Maikel van Kesteren na afloop.
„Daarin moeten we stappen zet-
ten, maar we moeten wel gewoon
ons spel blijven spelen.”

Groene Ster zou bij winst op DE-
SO zomaar de top vijf binnenslui-
pen en daarmee de gasten in de
stand ver achter zich laten. Dat luk-
te niet, want de gasten waren taai
en daar zal menige ploeg zich na
Groene Ster nog op stukbijten.

Niet dat de Brabanders de sterren
van de hemel spelen, maar de
ploeg beschikt over een zekere leep-
heid én heeft een paar handenbin-
ders voorin. Groene Ster zette DE-
SO meteen onder druk. Al gauw
bleek het tempo waarin dat gebeur-
de te laag. Het spel speelde zich gro-
tendeels af op het middenveld en
kansen waren er nauwelijks. Het
publiek moest dan ook bijna twin-
tig minuten wachten op de eerste
kans.

Spits Randy Grens kwam tot
een schot dat de gastendoelman
knap pareerde. Vervolgens werd de
thuisclub feller en daar had DESO
moeite mee. Maar bij de eerste de
beste aanval van de gasten was het
wél meteen raak; oud-prof Donny
van Herpen tekende voor de 0-1.
Bij DESO ging het na die treffer be-

ter lopen. Na de thee ging Groene
Ster op jacht naar de gelijkmaker.
De steeds gehanteerde lange bal
was echter een dankbare prooi
voor de gasten. De gastheren dwon-
gen te weinig af en hadden geluk
dat DESO het karwei niet afmaak-
te. Met nog twintig minuten op de
klok zette Groene Ster een tandje
bij en ging het tempo omhoog.
Van Kesteren had nog de beste mo-
gelijkheid op de gelijkmaker, maar
zijn kopbal raakte de lat. Naast het
verlies incasseerde Groene Ster vijf
gele kaarten en een rode voor assis-
tent-trainer Diego Jongen.
Groene Ster-DESO 0-1 (0-1).
Donny van Herpen 0-1. Scheidrechter:
Van Geet. Gele kaart: De Jongh, Vijgen,
Hellemons, Grens en Saddiki (allen
Groene Ster). Rode kaart: Diego Jongen
(assistent-trainer Groene Ster).


