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Dit keer geen Danny Latten-middag
BEKER Wonderdoelpunt Dylan Zwartjes (Groene Ster) genoeg voor bereiken KNVB beker

Groene Ster bereikte ten kos-
te van Schaesberg de halve
finale van de districtsbeker.
Spits Danny Latten miste
vlak voor tijd vanaf de stip,
waardoor het 1-2 bleef.

door Jiry Funke

HH et zal nog wel even door
zijn hoofd spoken, dat
moment in de 78ste mi-
nuut. En wellicht ook

nog wel volgend seizoen als Groe-
ne Ster in de KNVB beker voor ei-
gen publiek misschien wel Feye-
noord treft, of op bezoek mag bij
Ajax. Want wat was er gebeurd als
Danny Latten, doelpuntenmachine
van beroep, niet gefaald had vanaf
de stip en Schaesberg op 2-2 was ge-
komen? Zeker in de wetenschap
dat Groene Ster, na een rode kaart
van verdediger Kevin Werker, met
een man minder op het veld stond.
„Die vraagt blijft nu onbeantwoord
hè”, counterde Latten hoofdschud-
dend. „Ik heb een vaste hoek en als
je hem dan goed inschiet is het
meestal goed genoeg voor een goal.
Dit keer was ie alleen niet zuiver ge-
noeg. Erg jammer, want ik denk
dat we over Groene Ster heen wa-
ren gegaan als het gelijk was gewor-
den.”
De kostbare misser van Latten
maakte Groene Ster-doelman Geof-
frey Jacobs - doorgaans tweede
keeper - tot de held van de dag.
Door Schaesberg uit te schakelen
bereikt de hoofdklasser de halve fi-
nale van de districtsbeker en die
kwalificatie ontgrendelt automa-
tisch de deur naar het landelijke be-
kertoernooi. „Dat is toch gewel-
dig?”, straalde Jacobs. „En dan die
penalty stoppen; ja dat is heerlijk.
Ik zag hem iets te overdreven kij-
ken naar de rechterhoek en dus
gokte ik op links. Met succes dus.”
Met zijn safe bezorgde hij de Heer-
lenaren zowaar wat vreugde in een
verder teleurstellend seizoen. In de
competitie blijft het kwakkelen en
het zal een hels karwei worden om
niet te degraderen. Ook tegen twee-
deklasser Schaesberg lukte het
Groene Ster nauwelijks te impone-
ren. Dat de gasten bij rust met 0-2
leidden, was zeker geen gevolg van
groot machtsvertoon.

De 0-1 van Mick Hellemons in de
40ste minuut kwam redelijk vanuit
het niets. Dat de gasten nog comfor-
tabeler de kleedkamer opzochten
was te danken aan een sublieme in-
geving van Dylan Zwartjes. De
rechtsback poeierde een afgeslagen
bal, randje zestien, zeldzaam mooi
in de winkelhaak. ,,Nee, beter kon
ik hem niet raken. Zo’n typische
bal, waarvan je weet dat ie erin
gaat als hij van je voet vertrekt.
Heerlijk!” Het huidige Groene Ster
ontbeert echter de kwaliteit om de
wedstrijd vervolgens dood te ma-

ken en uit te voetballen. Schae-
sberg realiseerde zich dat terdege,
wisselde offensief en begon oppor-
tunistischer te spelen. Een kwartier
voor tijd beloond met de aanslui-
tingstreffer van Tom Hoogervorst:

1-2. Het geloof was er ineens, net
als de drive om toe te slaan. Het tij
leek te keren toen Kevin Werker
Latten vijf minuten voor tijd onre-
glementair afstopte in de zestien
en kon inrukken met rood. Met
een strafschop op de koop toe.
Maar Latten beleefde niet zijn beste
middag van het seizoen, worstelde
met zichzelf en de vijandelijke de-
fensie en miste vanaf de stip.
Groene Ster plaatst zich voor de
halve finale, terwijl Schaesberg zich
kan toespitsen op het binnenhenge-
len van de titel in 2G.

Ik zag hem iets te
overdreven kijken
naar de rechterhoek.
Groene Ster-doelman Jacobs

“

Groene Ster-verdediger Kevin Werker (4) en Danny Latten vochten verbeten duels uit.  foto Bas Quaedvlieg


