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Cruciale punten voor Groene SterCruciale punten voor Groen
HOOFDKLASSE B DOSKO keert met 3-1 nederlaag terug naar Bergen op Zoom

Groene Ster heeft een crucia-
le zege geboekt in de strijd
tegen degradatie. Op eigen
veld waren de Heerlenaren
concurrent DOSKO met 3-1
de baas.

door Amando Zwamborn

II n het gevecht om lijfsbehoud
is de driepunter tegen DOSKO
van grote waarde. De bezoe-
kers uit Bergen op Zoom wer-

den met 3-1 aan de kant gezet,
maar dat ging alles behalve eenvou-
dig. De degradatiekraker ging alle
kanten op, met enorme kansen
over en weer. Net toen Groene Ster
leek te bezwijken werd het bij de
hand genomen door routinier Re-
mo Gielkens.

Dit seizoen valt er weinig te genie-
ten op Sportpark Pronsebroek.
Groene Ster is de minst scorende
ploeg van de hoofdklasse. Oudge-
diende Gielkens (36) liet zien dat
hij het scoren nog niet verleerd is,
met twee treffers schoot hij weer
eens ouderwets met scherp.
Na dit seizoen zwaait de spits af en
wordt hij assistent-trainer in Heer-
lerheide, van de terugkerende Ed
Hendriks. Gielkens: „Het is schitte-
rend om weer eens belangrijk te
zijn met doelpunten. Natuurlijk
worden er nu wat grapjes gemaakt
maar mijn besluit staat vast. Ik stop
definitief als voetballer. Door een
kapotte knie heb ik al twee weken
niet kunnen trainen maar zondags
moet ik er staan. Dit keer met twee
pijnstillers. Ik word oud en het is
tijd om te stoppen.”
Ondanks het haperende lijf was
Gielkens toch van immense waar-
de. Niet alleen met doelpunten
maar ook door de bal bij zich te
houden. Het waren adempauzes
die Groene Ster soms hard nodig
had tijdens periodes van grote
druk.
In eerste instantie startte de thuis-
ploeg uitstekend. Aanvoerder Mai-
kel van Kesteren zette zelf een aan-
val op met een prachtige crosspass
om die aanval vervolgens knap af
te ronden met zijn hoofd: 1-0. Giel-
kens verdubbelde even later de sco-
re uit een hoekschop van Roel
Schirra. Een 2-0 voorsprong leek
luxe maar eigenlijk zat de Groene

Ster-aanhang constant te huiveren.
Tussen beide treffers door voor-
kwam doelman Thijssen liefst drie-
maal de gelijkmaker met enkele
prachtreddingen. Het kon eigenlijk
niet uitblijven dat de gasten ook
gingen scoren. Zeker toen Roy Be-
jas centraal achterin uitviel met
een hoofdwond. Groene Ster-trai-
ner Harrie Thoma moest van alles
omgooien en gedurende een kwar-
tier heerste complete chaos in de
wankele defensie. Brian Kruf profi-
teerde daarvan door DOSKO op 2-1
te zetten en de spanning volledig te-

rug te brengen. Eerder had hij ook
al de paal geraakt dus de thuisploeg
mocht blij zijn met een voorsprong
halverwege de kleedkamers op te
zoeken.
Thoma: „Het leek even verkeerd te
gaan puur omdat we te veel angst
hadden om een tegengoal te krij-
gen. Uiteindelijk hebben we toch
die cruciale punten binnen; terecht
want in de tweede helft waren wij
beter en kregen wij de kansen.”
Groene Ster kreeg na rust veel
meer grip op het duel en counterde
talrijke kansen bij elkaar. Gielkens

wist daar wel raad mee: hij bracht
met zijn 3-1 de beslissing. Thoma
was blij met zijn geroutineerde pu-
pil: „Schitterend. Nu blijft directe
handhaving binnen handbereik. Al-
les zit heel kort op elkaar, dus het
blijft zelfs uitkijken voor recht-
streekse degradatie.”

Groene Ster-DOSKO 3-1 (2-1)
Maikel van Kesteren 1-0, Remo Giel-
kens 2-0, Brian Kruf 2-1, Remo Giel-
kens 3-1. Scheidsrechter: Voogsgeerd.
Geel: Jorn Hopmans en Nikai Derwort
(beiden DOSKO).

Remo Gielkens (14) was tegen DOSKO ouderwets scherp.  foto Luc Lodder


