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Het zit Groene Ster ook niet meeHet zit Groene Ster ook niet mee
HOOFDKLASSE B UDI’19 krijgt onverwacht steun van arbiter Kroesen

door Johan Heurter

UDEN – In de strijd tegen degradatie
zit het Groene Ster niet mee. De
ploeg was gelijkwaardig aan
UDI’19, maar ging mede door een
foutieve beslissing van leidsman
Kroesen de boot in: 2-1.

Die beoordeelde zes minuten
voor het einde een sliding van
Jac-Jiro Römer verkeerd en gaf de
invaller, terwijl hij de bal speelde,
een directe rode kaart. Voor de
thuisclub een cadeautje dat gretig
werd uitgepakt. UDI’19 zette druk,
dwong een paar minuten later een
hoekschop af en Sam Wassenberg
kopte de winnende treffer achter
Willem Jan Thijssen: 2-1.

Trainer Dave Zafarin was zie-
dend op Kroesen. „Zijn beslissing
was gewoon verkeerd, maar hij
beïnvloedt op die manier wel het
wedstrijdbeeld.”

Verdiend was de winst voor UDI
nauwelijks. Aan de andere kant ech-
ter riep Groene Ster het onheil ook
een beetje over zichzelf af, door
voor rust legio kansen onbenut te
laten. Een vrije trap van Dylan
Zwartjes spatte op de lat uiteen en
Maikel van Kesteren kreeg een voor-
zet van Kevin Vijgen niet over de
doellijn. Keeper Sander Maas voor-
kwam met een prima reflex een
treffer. Toch kwamen de gasten op
voorsprong. De assist kwam van
Cem Bozkurt en de afronding van
Zwartjes was bijzonder fraai: 0-1.

Snel na het herbegin maakte
Joep van Geelkerken uit een vrije
trap gelijk en daarna ontspon zich
een boeiend duel met kansen over
en weer. Van Geelkerken en Paul
van der Vlist kregen nog kansen na-
mens de Brabanders en aan de an-
dere kant werd een kopbal van Ke-
vin Werker van de lijn gehaald.

Een gelijkspel leek een terechte af-
spiegeling van de krachtsverhoudin-
gen, maar mede door de rode kaart
pakte UDI toch nog drie punten.

Door deze arbitrale misser
wordt de kans om de nacompetitie
te ontlopen weer iets kleiner, al
heeft de ploeg dat nog steeds in ei-
gen hand. De komende drie duels
gaan tegen de directe concurrenten
Halsteren, Baronie en Vlissingen.
Zafarin heeft er alle vertrouwen in
dat het gaat lukken. „Als we zo blij-
ven spelen, winnen we de komen-
de duels. We hebben hier ook ini-
tiatief getoond, hebben constant
druk gegeven en bleven strijden
voor de winst. Alleen moeten we
de kansen eens gaan afmaken!”
UDI’19-Groene Ster 2-1 (0-1)
Dylan Zwartjes 0-1, Joep van Geelker-
ken 1-1, Sam Wassenberg 2-1. Scheids-
rechter Kroesen. Toeschouwers 250.
Rood: Jac-Jiro Römer (Groene Ster).


