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Zorgen Groene Ster worden groterZorgen Groene Ster worden groter
HOOFDKLASSE Heerlenaren lopen ook in Brabant tegen nederlaag aan

door Johan Heurter

EINDHOVEN – Groene Ster zit in de
problemen. Uit de laatste zes wed-
strijden werd slechts één punt ge-
haald en de ploeg deelt nu de voor-
laatste plaats met Blauw Geel en Ba-
ronie. Ook in Eindhoven ging het
mis. Het werd een geflatteerde 4-2
voor Gestel.

Al weken zit het tegen bij Groe-
ne Ster. Schlemielig verlies tegen
EHC, een domme strafschop tegen
Blauw Geel, blessures van de basis-
spelers Roy Bejas en Roel Schirra.
En gisteren een tegenstander die
zwakker was, maar wel elke kans
omzette in een doelpunt.

Daar komt ook nog de ziekte
van trainer Harrie Thoma bij, die
waarschijnlijk lange tijd niet voor
de groep kan staan. Davy Zafarin
neemt zolang de honneurs waar.
„De gifbeker moet leeg”, somberde
Zafarin. „Het is een ongeschreven

voetbalwet. Als je staat op de rang-
lijst waar wij staan, valt het balletje
steeds verkeerd.”

Uit de eerste hoekschop van de
wedstrijd zette Michel Leon-Payo
Gestel op 1-0. Pas na een kwartier-
tje wisten de gasten er wat vaker
uit te komen. Dat leverde zelfs nog
een paar enorme kansen op. Ran-
dy Grens trof de vuisten van doel-
man Brahim Zaari en Remo Giel-
kens verzuimde geheel vrijstaand
de gelijkmaker te scoren. In de slot-
fase van de eerste helft sloeg Gestel
nogmaals toe. Younes Hadouir trof
eerste de paal, maar twee minuten
later was hij wél trefzeker: 2-0.

Na rust had Groene Ster slechts
35 seconden nodig om de aanslui-
tingstreffer op het scorebord te
schieten. Cem Bozkurt kogelde van
een meter of twintig op de paal, Re-
mo Gielkens was attent en schoof
de rebound binnen: 2-1. De spelers
gingen weer geloven in een goed re-

sultaat en speelden de thuisclub
compleet van de mat.

Duels werden gewonnen, de aan-
vallen liepen zich het schompes en
er kwamen kansen. Twee keer
kwam de thuisclub op de helft van
Groene Ster, maar het was wel
twee keer prijs. Een vrije trap van
Younes Hadouir werd door Hennie
Noijen raak gekopt en nadat Dylan
Zwartjes met een vrije trap voor
3-2 had gezorgd, was het Sidney
Gakpo die de 4-2 maakte.

Ondanks die tegentreffers waren
er nog kansen voldoende, maar de
lat en de paal stonden meer doel-
punten in de weg. De wet van Mur-
phy bleef gelden: als het zo tegen-
zit, zit ook alles tegen.
Gestel-Groene Ster 4-2 (2-0)
Michel Leon-Payo 1-0, Younes Hadouir
2-0, Remo Gielkens 2-1, Hennie Noijen
3-1, Dylan Zwartjes 3-2, Sidney Gakpo
4-2. Scheidsrechter Bierings. Gele
kaart: De Jongh, Werker (Groene Ster).


