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Peter-Jan Erkens schittert in slotfasePeter-Jan Erkens schittert i
HOOFDKLASSE Middenvelder kogelt EHC in derby langs Groene Ster

Dankzij een formidabele
treffer van Peter-Jan Erkens
in de slotminuut zegevierde
EHC/Heuts in de burenru-
zie met Groene Ster. Het
werd 1-0 in Hoensbroek.

door Henny Ingenbleek

VV oetbal is een spel en ge-
rechtigheid behoort niet
tot de regels. Logica even-
min. Toen scheidsrechter

René Meijers voor de laatste keer
floot juichten de spelers en aanhan-
gers van EHC en schreeuwden en
vloekten die van Groene Ster de bit-
tere teleurstelling van zich af. EHC
had zojuist een 1-0 overwinning
uit het vuur gesleept.
Een wedstrijd die geen winnaar ver-
diende werd uiteindelijk door een
wonderschone treffer van Peter-Jan
Erkens onverdiend beslist in het
voordeel van de thuisclub. Alleen
al de goal van de lange Hoensbroek-
se middenvelder was een bezoek
aan het zonovergoten Sportpark
De Dem meer dan waard. Erkens
nam een voorzet van Ronnie Star-
mans vol op de pantoffel, waarna
het leer als een raket buiten bereik
van Willem-Jan Thijssen in de drie-
hoek insloeg: 1-0. De maker van de
wereldgoal reageerde bescheiden
op zijn beslissende uithaal. „Ik
hoorde dat Jos Tubee (stadion-
speaker) omriep dat Youssef Kouba-
li door de supporters was uitgeroe-
pen tot man of the match. Dat gaat
hem niet worden dacht ik bij me-
zelf, die titel is voor mij. Maar zon-
der gekheid, het is sneu voor Groe-
ne Ster. Zij hadden één punt ver-
diend”, vond een nuchtere Erkens.
Met de late treffer behaalde de
thuisclub dus een uiterst gelukkige
zege op Groene Ster. De gasten had-
den vooral in de tweede helft het
beste van het spel. Zij misten alleen
de kwaliteiten en het zelfvertrou-
wen om het ook in cijfers te verta-
len. Tekenend voor de aanvallende
onmacht was een kansrijke Groene
Ster-aanval halverwege de tweede
helft waarin een overtalsituatie
door Remo Gielkens werd besloten
met een slap schot met buitenkant
links. „We waren eigenlijk het hele

duel zoekende naar de vorm en
hadden zeker na de pauze geen
grip op Groene Ster”, analyseerde
trainer Paul Meulenberg het matige
spel van zijn keurkorps in de derby
die maar niet op gang kwam.
De aanvangsfase was veelbelovend;
al na dertig seconden claimde EHC
een penalty na een charge van Roy
Bejas op de latere matchwinnaar
Peter-Jan Erkens. Het talrijke pu-
bliek ging er eens goed voor zitten.
De afgelopen twee wedstrijden
scoorde de thuisclub er met acht
treffers immers lustig op los. Die
hoop werd al snel de kop inge-
drukt. Na de acceptabele aanvangs-

fase vlakte het spel af. Veel getik op
het middenveld, beide ploegen
grossierden in balverlies en er ont-
stond alleen gevaar via enkele af-
standsschoten.
Enige opwinding was er na een te-
recht afgekeurde treffer van Ronnie
Starmans. De linkerspits had een
vrije trap van Bastian Weiser als

een volleerd handballer met de vin-
gertoppen langs Willem-Jan Thijs-
sen getikt. Het leek uit te draaien
op een bloedeloze, doelpuntloze re-
mise, totdat Peter-Jan Erkens zich-
zelf met een beauty kroonde tot de
enige, echte man of the match in
Hoensbroek.

EHC/Heuts-Groene Ster 1-0 (0-0).
90. Peter-Jan Erkens 1-0.
Scheidsrechter: René Meijers.
Gele kaart: Omar El Achkar, Ronnie
Starmans, Lars Gulpen, Jesse Wijnen en
Peter-Jan Erkens (allen EHC) en Roy Be-
jas (Groene Ster). Toeschouwers: 500.

We hadden zeker na de
pauze geen grip op
Groene Ster.
EHC-trainer Paul Meulenberg
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Peter-Jan Erkens (EHC) wordt bedolven onder ploeggenoten na zijn winnende treffer.Peter-Jan Erkens (EHC) wordt bedolven onder ploeggenoten na zijn winnende treffer.  foto Johannes Timmermans


