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Groene Ster laat na te stunten
tegen koploper Dongen
door onze verslaggever

HEERLEN – Groene Ster leek lan-
ge tijd op weg naar een stunt te-
gen koploper Dongen. Pas in
slotminuten moest de Heerlen-
se ploeg buigen voor de Bra-
bantse opponent. Het verloor
met 1-2. Groene Ster ging bru-
taal van start en dat resulteerde
na bijna kwartier in een 1-0
voorsprong door een schuiver
van Kevin Vijgen na goed voor-
bereidend werk van Roy Jans-
sen.
Gesteund door de wind ging
de koploper op jacht naar de ge-
lijkmaker, maar het slaagde er
niet in die te scoren. Doelman
Willem-Jan Thijssen hield Groe-
ne Ster met degelijke reddin-
gen overeind. De blessuretijd
in de eerste helft werd de
thuisclub fataal. Uit een snelle
tegenaanval liet Groene Ster
zich verrassen. De behendige Jo-
rik Mijnhijmer werd op maat
bediend door Goivanni Hens-
kens en scoorde fraai de gelijk-

maker: 1-1. Na de pauze was er
het meeste balbezit voor Don-
gen, maar Groene Ster bleef ge-
vaarlijk op de counter loeren.
Na 65 minuten moest Groene
Ster met tien man verder, nadat
Dylan Zwartjes zijn tweede ge-
le kaart kreeg. Dongen werd ge-
vaarlijk. Een fraaie kopbal van
Nassim Asrih werd knap over-
getikt door de sluitpost van
Groene Ster. Ook Groene Ster
was dichtbij een doelpunt. Bij
een indraaiende hoekschop
van Maikel kesteren kreeg Don-
gen-doelman Jordy Taal hulp
van de lat. Toch was het Don-
gen dat scoorde in de slotminu-
ten. Een overtreding op verdedi-
ger Sebastiaan de Jongh werd
niet bestraft, waarna Dongen
profiteerde en op de valreep de
volle winst pakte, opnieuw via
de slimme Mijnhijmer.

Groene Ster-Dongen 1-2 (1-1).
Kevin Vijgen 1-0, Jorik Mijnhijmer 1-1
en 1-2. Scheidsrechter: Thijs.
Rood (2x geel): Dylan Zwartjes (Groe-
ne Ster).


