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Groene Ster zakt steeds verder wegGroene Ster zakt steeds verder we
HOOFDKLASSE B Dolende Heerlense ploeg heeft in negen duels pas zes keer gescoord

Door een 0-2 nederlaag te-
gen Blauw Geel’38/Jumbo
nemen de zorgen bij Groe-
ne Ster toe. Het zag de Bra-
bantse concurrent tot op
één punt naderen.

door Charles van Druten

DD onkere wolken boven
Heerlerheide. Alleen het
doelsaldo van Groene
Ster houdt de ploeg van

Harrie Thoma op dit moment nog
boven de rode streep.
In negen wedstrijden slechts acht
tegendoelpunten incasseren: het is
een statistiek waar iedere verdedi-
ging trots op zou zijn. Echter, als
een ploeg daar niet meer dan zes
gescoorde doelpunten tegenover
weet te stellen, is al gauw duidelijk
waar het aan schort. Het maakte
dat Remo Gielkens zichzelf het ver-
lies van Groene Ster verweet. Dat
was uiteraard niet terecht, maar de
balende Gielkens doelde op een le-
vensgrote kans die de 1-1 had kun-
nen betekenen. „Als ik die kans ge-
woon had afgemaakt, waren we als-
nog over Blauw Geel heengelo-
pen”, klonk het zelfverzekerd. Daar
viel iets voor te zeggen, want vanaf
het eerste fluitsignaal liet Groene
Ster zien het betere team te zijn.
Toch werden de gasten vaker ge-
vaarlijk.
Dankzij prima keeperswerk van
Willem Jan Thijssen wist Groene
Ster zonder tegengoals de rust in te
gaan. De aanvallende impulsen van
de thuisploeg kwamen met name
via linkerverdediger Sebastiaan de
Jongh, die meerdere malen drei-
gend mee opstoomde. Desondanks
kwam het enige échte gevaar via
rechtsback Dylan Zwartjes, die met
een fraai afstandsschot de Veghelse
paal raakte. In de rebound kwam
Remo Gielkens net tekort voor de
afvallende bal.
In de tweede helft was Groene Ster
opnieuw de voetballende ploeg,
maar wederom was Blauw Geel het
meest aanwezig voor het vijandige
doel. Ditmaal werd de overkill aan
Veghelse corners Groene Ster wél
fataal. De eerste goal viel toen de
warrig leidende Vivian Peeters bij

een hoekschop plots voor een
penalty floot. Het zorgde voor flink
wat ongeloof. Volgens haar trok
Roy Bejas zijn tegenstander naar
beneden. Emiel van der Sanden
maakte vervolgens geen fout: 0-1.
Gezien het spelbeeld geen toeval,
dat ook de 0-2 uit een corner viel.
Nu scoorde Danny Verbakel.
Tussendoor had Gielkens dé kans
op de gelijkmaker gemist.
Het had de ploeg kunnen helpen
om uit het dal te klimmen, maar
juist de verdubbelde achterstand

duwde Groene Ster verder naar be-
neden. Groene Ster kon niet de po-
wer creëren die een team in nood
zou moeten laten zien. De ploeg
van Thoma acteerde continu in een
te lage versnelling en liet geen
over-mijn-lijk-mentaliteit zien. Pas
in de slotfase, toen Groene Ster
met Kevin Vijgen meer gebruik
maakte van de flanken, creëerde
het nog enkele kansen. Maar het of-
fensief kwam te laat.
Assistent-trainer Davy Zafarin wist
wat de remedie kan zijn om Groe-

ne Ster op weg te helpen: doelpun-
ten. „De spaarzame kansen die je
krijgt moet je maken. We moeten
eens gaan scoren. Laten we hopen
dat we in de winterstop wat aanval-
lende versterking krijgen. Dat is ze-
ker nodig.”
Groene Ster-Blauw Geel’38 0-2 (0-0).
56. Emiel van der Sanden 0-1, 72. Dan-
ny Verbakel 0-2. Scheidsrechter: V. Pee-
ters. Geel: Roy Bejas, Dylan Zwartjes,
Cem Bozkurt, Kevin Vijgen (allen Groe-
ne Ster), Mark Dobbelsteen, Stijn de
Looyer (allen Blauw-Geel).

Groene Ster-aanvaller Kevin Vijgen (8) probeert koppend toe te slaan.  foto Diana Scheilen


