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Bezieling ontbreekt bij verliezend Groene Ster
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door Johan Heurter

VEGHEL – In plaats van een dreun
uitdelen aan de concurrentie moest
Groene Ster juist een dreun incasse-
ren. De ploeg verloor met 2-0 van
Blauw Geel’38 en omdat DOSKO
en DESO wél wisten te winnen, is
het gat naar de veilige tiende plaats
nu al vier punten.

De nacompetitie ontlopen zal
nog een hele toer worden en ook
rechtstreekse degradatie hoort nog
tot de mogelijkheden. Elke week
zal de ploeg uit Heerlerheide vol
aan de bak moeten en de instelling
zal behoorlijk moeten veranderen.
Het leek wel of de spelers het be-
lang van de wedstrijd niet hele-
maal begrepen. De eerste helft was
slap. Duels werden verloren of zelfs
helemaal niet aangegaan en geen
moment was te zien dat deze wed-
strijd tegen een directe concurrent
gewonnen moest worden.

Uiteraard kan aangevoerd wor-
den dat Groene Ster een aantal be-
langrijke spelers miste. Kevin Wer-
ker was geschorst, Kenny Tokaya
en Remo Gielkens geblesseerd.
Daarom verhuisde Cem Bozkurt
naar de spits. Daar komt de 32-jari-
ge middenvelder niet tot zijn recht.
Hij kreeg vrijwel geen bruikbare
ballen en had ook niets in te breng-
en tegen het centrale Veghelse ver-
dedigingsduo. „Ik weet niet wie ik
daar nu anders moet neerzetten”,
reageerde assistent-trainer Davy
Zafarin, die de zieke Harrie Thoma
vervangt. „Vorige week ging dat te-
gen Schaesberg goed en was Cem
een perfect aanspeelpunt.”

Gelukkig voor Groene Ster
kwam de thuisclub ook erg pover
voor de dag. De Brabanders speel-
den de bal vaak op goed geluk naar
voren, maar kregen toch een paar
prima mogelijkheden. Doelman
Willem Jan Thijssen, die zijn

200ste wedstrijd voor Groene Ster
speelde, was één van de weinige
spelers die zich aan de algehele ma-
laise wist te onttrekken en met
fraaie reddingen de doelpogingen
van Koen van Zutven en Stefano
Verburg onschadelijk maakte.

Toch moest hij capituleren. Roy
Bejas maakte binnen het straf-
schopgebied een overtreding op
Emiel van der Sanden, maar de
strafschop die Van der Sanden zelf
nam werd nog gestopt door Wil-
lem Jan Thijssen. De rebound was
echter voor de ingelopen Brian Pe-
ters: 1-0. Een doelpunt dat eigenlijk
niet had mogen vallen als er ie-

mand adequaat was meegelopen.
„Er liep wel iemand mee, maar de
verkeerde. Daar hoort een van de
snellere mannen op te staan”, ana-
lyseerde Zafarin.

De instelling na rust was beter,
maar leverde slechts één kans op.
Een voorzet van Dylan Zwartjes
werd door Kevin Vijgen naast ge-
schoten. In de laatste minuut van
de blessuretijd counterde Blauw
Geel via Brian Peters nog naar 2-0.
„Er was te weinig bezieling om de
wedstrijd naar ons toe te trekken.
We hebben niet laten zien dat we
hier enkel voor de winst kwamen”,
aldus Zafarin. „Het was gebaseerd
op toeval en niet op de dingen
waar je elke week op traint en op
hamert.”

Blauw Geel’38-Groene Ster 2-0 (1-0)
23. Brian Peters 1-0, 95. Brian Peters
2-0. Scheidsrechter Barrett. Toeschou-
wers 200.

Het was gebaseerd op
toeval en niet op de
dingen waar je op traint.
Davy Zafarin
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