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Weer geen winst in derby

HOOFDKLASSE Groene Ster verliest opnieuw de Parkstadderby van EHC: 0-3

Dankzij drie treffers in het laatste kwartier won
EHC/Heuts de aantrekkelijke Parkstadderby tegen Groe-
ne Ster met 0-3. De Heerlenaren blijven door de neder-
laag verwikkeld in een helse strijd om lijfsbehoud veilig
te stellen.

door Henny Ingenbleek

II n vier knotsgekke minuten
nam EHC in de slotfase af-
stand van Groene Ster dat
net als in de heenwedstrijd

weer goed meespeelde, maar aan
het einde van de rit weer met le-
ge handen stond. Aanvankelijk

was er voor de gastheren geen
vuiltje aan de lucht. Groene Ster
domineerde, was de bovenliggen-
de partij, maar kon het voetballen-
de overwicht niet vertalen in tref-
fers. Een inzet van Maikel van Kes-
teren werd door Mitch Kok van
de lijn gekopt en bij een kopbal
van de Hongaar Mozes Aranyos

en een vrije trap van Roel Schirra
was de betrouwbare Job Bulters
op zijn post. „Als we in die fase
scoren wordt het een heel andere
wedstrijd”, sprak een zichtbaar
aangeslagen Harry Thoma na af-
loop duidelijke taal.
Nauwelijks vijf meter verder ging
het tablet bier van hand tot hand,
klonk er oorverdovende muziek.
,,Na het debacle van vorige week
hebben de jongens zich geweldig
hersteld”, glunderde EHC-trainer
Paul Meulenberg. Vergeten was hij
de opwindende eerste helft met
de niet gegeven stafschop, toen hij
witheet langs de lijn ijsbeerde.
Wat was er gebeurd? Na ruim

twintig minuten waren de gasten
de eerste keer dreigend en werd
Ron Starmans binnen de zestien
onderuit geschoffeld door Roy Be-
jas. Arbiter Van Dongen was on-
verbiddelijk: rood voor Bejas en
een strafschop voor EHC. Assis-
tent-scheidsrechter Van Ostaijen
uit Roosendaal hield zijn vlag ech-
ter in de lucht. Arbiter Van Don-
gen raadpleegde de linesman lang-
durig en nam tot onvrede van
EHC het vlagsignaal over. Geen
strafschop voor de gasten en Bejas
mocht binnen de lijnen blijven.
„Duidelijk buitenspel van die
nummer elf (Ron Starmans)”, ver-
klaarde Van Ostaijen na afloop.

Toen pal voor rust handenbinder
Remo Gielkens vanwege een en-
kelblessure moest afhaken, was
het gedaan met de aanvallende da-
dendrang van Groene Ster. Uit het
niets besliste het geroutineerde
EHC in de slotfase de Parkstadder-
by. Bij een corner van Bastian
Weiser stond Mitch Kok op de
juiste plek: 0-1. Groene Ster was
nog niet bekomen van de schrik
of een vlijmscherpe counter werd
doeltreffend afgerond door
Peter-Jan Erkens: 0-2. Joep van
Maasakkers scoorde nog 0-3.
Groene Ster-EHC 0-3 (0-0)
Mitch Kok 0-1, Peter-Jan Erkens 0-2.
Joep van Maasakkers 0-3.

Weer geen
EHC-aanvaller Danny Goessens (13) probeert Roy Bejas (Groene Ster)

winst in derby
van zich af te houden.  foto Diana Scheilen


