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Wat lucht in de strijd tegen degradatieWat lucht in de strijd tegen degrada
HOOFDKLASSE Groene Ster bijt van zich af in sleutelwedstrijd tegen concurrent TOP: 2-0

door Jan Lenferink

I

In de cruciale confrontatie
met TOP werden de Braban-
ders een prooi voor Groene
Ster. Aan de hand van uit-
blinker Dylan Zwartjes
werd het in Heerlen 2-0.

I
edere wedstrijd is nu een fina-
le. Een veelgehoord cliché als
je als club in de hoek zit waar
de klappen vallen. Er zijn ech-

ter van die wedstrijden die er bo-
venuit springen en van groot be-
lang zijn voor beide ploegen.
Groene Ster, voorlaatste, tegen hek-
kensluiter TOP uit Oss is er zo een-
tje. Voor de twee clubs gold maar
één ding: winnen. TOP leek al afge-
schreven maar bij winst zou Groe-
ne Ster de hete adem van de Bra-
banders in de nek voelen en op
zo’n mentale dreun zit de Heerlen-
se hoofdklasser niet te wachten.
Dat was ook reden voor assis-
tent-trainer Dave Zafarin om zijn
ploeg op het hart te drukken er
vanaf het begin bovenop te zitten.
„We zitten niet in een luxe situatie
om te zeggen dat we TOP met
slechts zes punten wel even pak-
ken. Over het voetbal waren we de
laatste duels redelijk tevreden, al-
leen komen we moeilijk aan scoren
toe. We kunnen een mooie slag
slaan vandaag.”
Terwijl een straat verderop tijdens
de verlate optocht van Heerlerhei-
de de carnavalskrakers uit de luid-
sprekers schalden, begon Groene
Ster fel aan het duel met TOP. Mai-
kel van Kesteren was al snel dicht
bij de openingstreffer, maar de aan-
voerder kon zijn hoofd net niet te-
gen de bal zetten. De thuisclub was
sterker, maar vaak ook veel te slor-
dig. In plaats van TOP bij de strot
te pakken, liet Groene Ster de Bra-
banders te veel komen en meestal
is dat vragen om problemen. De
gasten waren echter aanvallend on-
machtig; Groene Ster echt pijn
doen lukte niet. Pas tien minuten
voor rust moest Willem Jan Thijs-
sen voor de eerste keer ingrijpen.
Nadat Remo Gielkens twee kansen

om zijn ploeg aan de leiding te
brengen liet liggen, werd het op
slag van rust toch 1-0. Dylan Zwart-
jes, de beste man van de groen-wit-
ten, kopte heel fraai binnen: 1-0.
Na rust bleef het spel pover en rom-
melig aan beide kanten en dat
warmde het publiek niet echt op.
Schaarse hoogtepunten - onder
meer de fraaie pegel op de lat van
Sebastiaan de Jongh - daar moesten
de toeschouwers het mee doen.
Groene Ster hield het onnodig
spannend. Het leek wel of de angst
voor een tegentreffer groter was
dan de drang naar de 2-0. En dat

was dodelijk voor het tempo.
Zwartjes, na rust terug naar zijn
vaste stek achterin en daardoor
minder gevaarlijk, leek op weg naar
zijn tweede van de middag maar
hij mikte over. Nog even bibberde
Groene Ster bij de drie corners op
rij voor TOP in de slotfase. De
ploeg uit Oss gooide uiteindelijk
het duel zelf in het slot. Coen van
Beljouw kopte van afstand in eigen
doel: 2-0.
„Een slechte wedstrijd van beide
kanten”, concludeerde uitblinker
Zwartjes (22). „De drie punten zijn
echter het belangrijkste. We had-

den het lastig met hun speelwijze
waardoor we moeilijk vrijkwamen.
Voor de verdediger, die op het mid-
denveld ook goed uit de verf komt
door zijn aanvallende kwaliteiten,
maakt het niet uit waar hij gepos-
teerd wordt. „Ik wil voor het team
iets betekenen, daar gaat het mij
om. Nu eerst maar genieten. We
hebben de klus geklaard en TOP
van ons afgeschud. We kijken weer
omhoog.”
Groene Ster-TOP 2-0 (1-0).
Dylan Zwartjes 1-0, Coen van Beljouw
2-0 (eigen doel). Scheidsrechter: Teu-
ben.

Dylan Zwartjes (l) hielp Groene Ster aan een uitermate belangrijke overwinning.  foto Bas Quaedvlieg


