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Groene Ster walst over pover Heidebloem heenGroene Ster walst over pover Heidebloem
BEKER Roy Janssen en Kenny Tokaya bezorgen Heerlenaren kickstart

door Ton Reijnaerts

GELEEN – In het bekertoernooi
werd Heidebloem/Bovitec in de
laatste drie seizoenen drie keer met
0-1 uitgeschakeld door Groene Ster.
Gisteren vonden de Geleendenaren
opnieuw hun Waterloo tegen de
sterrendragers. De hoofdklasser zet-
te de eersteklasser als een pupillen-
team aan de kant: 1-4.

Het contrast was groot. Groene
Ster, dat de laatste jaren een stevige
reputatie als cupfighter heeft opge-
bouwd, was zichtbaar hongerig
naar meer succes. Heidebloem
vond verder bekeren wel belang-
rijk, maar een strijd op leven en
dood? Nee, dat niet. De competitie
en de in januari te beantwoorden

hamvraag of de vereniging Heide-
bloem in de toekomst al dan niet
zelfstandig doorgaat is beduidend
belangrijker. Ook kon de thuis-
ploeg het ontbreken van de ge-
schorste steunpilaren Ethel Daal en
Ricardo Geurts geen moment com-
penseren. Het was boem boem,
klets. Na 22 minuten was het beker-
duel door treffers van Roy Janssen
en Kenny Tokaya al gespeeld.

Cem Bozkurt, vorig seizoen nog
uitkomend voor Heidebloem, on-
derstreepte het verschil in wed-
strijdinstelling en beleving door
kort na de 0-1 Hicham Iguffa grof
onderuit te schoffelen. En dan te
bedenken dat dader en slachtoffer
boezemvrienden zijn, die ook al ja-
ren samen met elkaar in de zaal spe-

len. De conclusie van Iguffa dat de
overtreding een rode kaart waard
was en dat Bozkurt met geel goed
was weggekomen, werd door de
Groene Ster-middenvelder met een
vette grijns beantwoord. „Mwah
het was op het randje.” Dan desge-
vraagd: „Nee, in het veld telt onze
vriendschap even niet.” Iguffa kon
er smakelijk om lachen. „Gaan we
dadelijk samen wokken Cem? Ik
trakteer!”

Cadeautjes deelde ook het opper-
machtige Groene Ster uit. Een on-
zorgvuldig ingesteld vizier en Hei-
debloem-doelman Thomas Klakow
voorkwamen een afstraffing voor
Heidebloem. Aanvallend kon de
thuisploeg geen potten breken. „Je
ziet hoezeer we die kleine missen.

Ricardo Geurts kan een actie ma-
ken en scoren. Ik zou niet weten
wie bij ons vandaag een goal moet
maken”, baalde Heidebloem-voor-
zitter en oud-goalgetter Marcel
Huyveneers.

De verder onzichtbare Jeremy
Lemmens beantwoordde het zes-
tien minuut voor tijd. Het was een
doekje voor het bloeden. Randy
Grens (rake strafschop) en Maikel
de Groot hadden de score vooraf al
naar 0-4 getild. Voor Grens was de
treffer een opsteker. Vorig seizoen
trof hij twintig keer doel voor Hei-
debloem. Bij Groene Ster tot dus-
ver slechts twee keer. „Ik moet nog
wennen aan mijn teamgenoten. Bij
Heidebloem speelde ik samen met
intuïtieve straatvoetballers.”


