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Zorgen houden aan in HeerlerheideZorgen houden aan in Hee
HOOFDKLASSE Sterk Groene Ster moet laat in de wedstrijd het hoofd buigen voor OSS’20

door Ton Reijnaerts

V

Tegen OSS’20 had Groene
Ster lang zicht op minimaal
een punt. Totdat een arbitra-
le beslissing roet in het eten
strooide. Groene Ster ver-
loor uiteindelijk met 1-4.

V orig seizoen verloor Groe-
ne Ster in Heerlerheide
met 1-3 kansloos van een
slagvaardiger OSS’20. Gis-

teren ontmoeten de Limburgers en
Brabanders elkaar voor een ren-
dez-vous. Dat mondde uit in een
déjà-vu-gevoel. OSS’20 zegevierde
met 1-4.
In het maken van een elftalpuzzel
schuilt een metafoor voor het trai-
nersvak. Het ene moment laten de
raadsels zich eenvoudig invullen,
het andere is het een vermoeiende
zoektocht naar de oplossing. Een
hersenkraker. De trainer moet met
de oplossingen komen. De oplossin-
gen voor het chronisch gebrek aan
scorend vermogen bij Groene Ster
vormen voor het trainersduo Har-
rie Thoma en Davy Zafarin voorals-
nog een hersenkraker. Twaalf doel-
punten in veertien duels en een
clubtopscoorder, die tot dusver drie
doelpunten scoorde, zijn alleszeg-
gend.
Maar ook speltactisch is er werk
aan de winkel, zo openbaarde zich
gisteren op sportpark Pronsebroek.
De thuisploeg gaf bij vlagen een
boulevard aan ruimte weg op het
middenveld. En in de tweede helft
was er sprake van ‘alle-bal-
len-door- het-midden-voetbal’.
Veelzeggend was ook dat de scha-
duwspits van OSS’20 ondanks
twee defensieve middenvelders
voor de verdediging twee keer
scoorde.
Groene Ster, met de jeugdige Mai-
kel de Groot als verrassende vervan-
ger voor de in de winterstop ver-
trokken Randy Grens, startte be-
houdend. En kreeg daarvoor al na
acht minuten de rekening gepresen-
teerd. OSS’20 combineerde zonder
al te veel tegenstand door de defen-

sie, waarna Tom Pijnenburg de
trekker overhaalde: 0-1. De Braban-
ders leunden aansluitend achter-
over en gokten enkel nog op een
counter. Groene Ster werd zelden
gevaarlijk.
Dat veranderde na de thee. Met Re-
mo Gielkens als vervanger voor De
Groot pakte Groene Ster de zaken
beduidend energieker aan. Vijf mi-
nuten na rust kogelde Roel Schirra,
die gisteren na lang blessureleed

een veelbelovende rentree maakte,
de bal vanaf 25 meter schitterend
in de winkelhaak: 1-1. Er leek zich
een erop en erover scenario aan te
dienen. Maar op het moment dat
de thuisploeg haar opponent in de
tang nam kreeg OSS’20 plotsklaps
hulp van de assistent-grensrechter.
Die zag Gielkens ten onrechte in
buitenspelpositie. Uit de toegeken-
de vrij trap scoorde Ferhat Coskun
de 1-2.

Groene Ster-coach Harrie Thoma
sprong bijkans uit zijn vel en werd
na zijn woede-uitbarsting achter de
afrastering verwezen. Niet geheel
ten onrechte. De 1-2 bleek het
breekpunt in de wedstrijd. OSS’20
schakelde een versnelling hoger en
benutte de ruimte op de flanken.
Pijnenburg en Carlo Nelissen beslis-
ten met twee prachtige treffers bin-
nen twee minuten de wedstrijd.
Na een sterke miniserie, kort voor

de winterstop, ligt Groene Ster op-
nieuw in de hoek van de klappen.
„OSS kon geen potten breken en
dan ga je door zo’n grensrechter
toch de bietenbrug op”, baalde Tho-
ma.
Groene Ster-OSS’20 1-4 (0-1).
Tom Pijnenburg 0-1, Roel Schirra 1-1,
Ferhat Coskun 1-2, Tom Pijnenburg
1-3, Carlo Nelissen 1-4. Scheidsrechter:
Bezemer. Gele kaart: Mats van Huige-
voort (OSS).

Kopduel tussen Sebastiaan de Jongh (Groene Ster, rechts) en Rick van der Leest (OSS).  foto Luc Lodder


