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Groene Ster steelt punt bij sterk HalsterenGroene Ster steelt punt bij sterk Halsteren
HOOFDKLASSE Doelman Willem Jan Thijssen sleept Heerlenaren er doorheen: 0-0

door Johan Heurter

HALSTEREN – Willem Jan Thijssen,
de 31-jarige doelman van Groene
Ster, was er verantwoordelijk voor
dat de gasten de nul wisten te hou-
den in het Brabantse Halsteren.

De plaatselijke voetbalvereniging
kreeg voor rust vier enorme kan-
sen, waarbij er door de 200 toe-
schouwers al werd gejuicht. Wil-
lem Jan Thijssen wist echter drie
keer op miraculeuze wijze redding
te brengen. De enige keer dat hij ge-
klopt werd, stond Roy Janssen op
de lijn om de bal weg te rossen. De
sluitpost bleef er zelf vrij nuchter
onder: „Ik pakte voor rust een paar
balletjes.”

Daarmee deed hij zichzelf tekort.
De Valkenburger was ‘man of the
match’ en voorkwam een debacle,
want Groene Ster had de eerste
helft niets in te brengen tegen de
thuisclub. Assistent-trainer Davy

Zafarin, die de zieke Harrie Thoma
vervangt, moest improviseren. Ke-
vin Werker gaf na de warming-up
aan nog te veel last te hebben van
zijn knie en Roy Bejas was nog niet
fit genoeg voor een hele wedstrijd.
Daardoor stonden Dylan Zwartjes
en Mick Hellemons in het hart van
de verdediging en die hadden het
erg lastig tegen de beweeglijke Bra-
banders.

Ze lokten het centrale gelegen-
heidsduo steeds uit hun positie,
waardoor er gaten vielen en Halste-
ren kansen kreeg. Sigourney Band-
jar en de Engelsman Joseph Yoffe
hadden de thuisclub op voor-
sprong moeten zetten en ook de
kopbal van Sherief Tawfik had een
doelpunt op moeten leveren. „Je
mag van geluk spreken dat Willem
in topvorm was”, analyseerde
Zafarin. „Ik vond Halsteren heel
goed spelen en we werden in de
eerste helft afgetroefd op fysiek

spel.” Groene Ster kon daar vrijwel
niets tegenover zetten. Door het
blok op het middenveld van de
thuisclub kon alleen de lange bal ge-
hanteerd worden en daarmee werd
geen enkele kans afgedwongen.
Het enige gevaar van de Limbur-
gers in de hele wedstrijd kwam uit
een vrije trap van Zwartjes, maar
die werd door Bandjar van de lijn
gehaald.

Zafarin zette in de rust zijn team
iets anders neer, waardoor er meer
grip was en er kansen kwamen
voor de thuisclub. Op een inzet
van Marvin Bedaf redde Thijssen
met zijn voet, Rob Dietvorst schoot
uit kansrijke positie naast. Maar

tien minuten voor tijd juichten de
spelers van Halsteren toch. Een
hoekschop van Rick Schouw werd
door Robin van Nijnatten inge-
kopt. Doelman Thijssen pakte de
bal klemvast, maar volgens de spe-
lers van de thuisclub achter de lijn.
Scheidsrechter Horst en zijn assis-
tent gaven echter aan dat de goalie
de bal voor de doellijn te pakken
had. Het bleef dus 0-0 en daar was
de uitblinkende doelman Thijssen
zeer tevreden mee. „We schieten
natuurlijk weinig op met een punt-
je, maar het geeft wel vertrouwen.”
Zafarin onderschreef de woorden
van zijn doelman. „We hadden ab-
soluut geen recht om hier te win-
nen en als je dan toch een punt
meeneemt, mag je tevreden zijn.”

Halsteren-Groene Ster 0-0.
Scheidsrechter: Horst.
Toeschouwers: 200. Gele kaart: Roy
Janssen (Groene Ster).

We schieten weinig op
met een puntje, maar het
geeft wel vertrouwen.
Doelman Willem Jan Thijssen
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