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Cruciale zege voor Groene SterCruciale zege voor Groene S
HOOFDKLASSE Heerlenaren boeken knappe zege in Brabant: 2-3

door Johan Heurter

OSS – Groene Ster heeft een enorm
belangrijke overwinning geboekt in
het streven de nacompetitie te ont-
lopen. In Oss werd directe concur-
rent DESO met 2-3 verslagen, waar-
door het verschil met de twee ploe-
gen net boven de streep, Gemert
en DOSKO, nog maar één punt is
en met Vlissingen en Blauw Geel
nog maar twee punten.

Bijna ging het in de slotfase nog
mis. De laatste minuut van de bles-
suretijd loopt als DESO nog een
vrije trap mag nemen. Iedereen
staat voor het doel van Willem Jan
Thijssen, inclusief de thuisclubdoel-
man Nick Leijten. De bal komt
voor en wordt in het doel gefrom-
meld. Feest bij de thuisclub, cha-
grijn en ontreddering bij Groene
Ster, maar ook een vlag in de lucht.
Assistent-scheidsrechter Hoeksma

had buitenspel gezien en de treffer
ging, ondanks felle protesten van
de Osse spelers, niet door.

Scheidsrechter Vries deelde nog
een gele kaart en floot af. „Je moet
wat geluk hebben,” lachte assis-
tent-trainer Davy Zafarin, „en op
het ogenblik hebben we dat. Ons
doel is om geen nacompetitie te
spelen. Ik denk dat we nu de goede
weg zijn ingeslagen, maar we zijn
er nog niet.” De omstandigheden
waren lastig. Het veld was slecht en
de straffe oosten wind zorgde er
voor dat de bal vreemde capriolen
uithaalde. De thuisclub kon daar in
eerste instantie het beste mee om-
gaan en kwam via een fraaie treffer
van Quincy Broers op voorsprong.
Geleidelijk nam Groene Ster het ini-
tiatief over en uit een voorzet van
Dylan Zwartjes kopte Remo Giel-
kens de gelijkmaker binnen. Op
slag van rust mocht Roel Schirra de

eerste hoekschop voor de gasten ne-
men. Maikel van Kesteren kopte de
bal terug op Remo Gielkens en die
kopte opnieuw raak: 1-2. In de
tweede helft had de ploeg uit Heer-
lerheide een veldoverwicht, maar
vergat het de kansen te benutten.
Uit het niets viel de bal ineens
goed voor Donny van Herpen en
die scoorde de 2-2. De spelers van
Groene Ster beseften dat er hoe
dan ook gewonnen moest worden,
drongen aan en kregen de belo-
ning. Roel Schirra scoorde fraai in
de linkerbovenhoek de winnende
treffer. „Vandaag was het voetbal-
lend iets minder”, vond Maikel van
Kesteren. „Maar wel drie punten.
Dat telt.”
DESO-Groene Ster 2-3 (1-2)
Quincy Broers 1-0, Remo Gielkens 1-1,
Remo Gielkens 1-2, Donny van Herpen
2-2, Roel Schirra 2-3. Scheidsrechter
Vries. Toeschouwers 75.


