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Groene Ster krijgt het heel moeilijk
HOOFDKLASSE Degradatie afwenden wordt lastig na nieuwe nederlaag

door Henny Ingenbleek

HEERLEN – Ondanks het feit dat
Groene Ster ruim een uur lang een
man meer binnen de lijnen had,
leed de ploeg op eigen veld een
kostbare en onnodige nederlaag te-
gen Halsteren: 0-1.

Zowel Groene Ster als Halsteren
viert dit kalenderjaar zijn negentig
jarig bestaan. Dat Halsteren het ju-
bileum als hoofdklasser mag vieren
is na de belangrijke overwinning in
Heerlerheide aanzienlijk groter dan
het lijfsbehoud van Groene Ster.
De importantie van het duel werd
door interim-trainer Dave Zafarin
vooraf dan ook onderstreept. „De
verschillen onderin zijn klein. We
spelen tegen Halsteren de eerste
van vier finales”, aldus Zafarin die
het komende seizoen Langeberg on-
der zijn hoede heeft. Nauwelijks
drie uur later was de eerste finale

verloren en de achterstand op de
veilige tiende plaats opgelopen tot
vier punten. Droefenis alom dus
op Sportpark Pronsebroek, waar de
nacompetitie om lijfsbehoud
steeds dichterbij komt.

Zover had het niet hoeven te ko-
men, maar de thuisclub maakte
pijnlijk duidelijk dat het een van de
minst scorende formaties is in de
hoofdklasse. Ondanks uitstekende
mogelijkheden voor Remo Giel-
kens, Maikel van Kesteren, Kenny
Tokaya en Dylan Zwartjes bleef de
nul op het scorebord en nam Hal-
steren de drie kostbare punten for-
tuinlijk mee naar Brabant.

De gasten begonnen energiek
aan het duel en waren via Rick
Schouw en Marvin Bedaf gevaar-
lijk. De voorsprong na twintig mi-
nuten was dan ook een logisch ge-
volg van het spelbeeld. Handenbin-
der Bedaf werd weinig in de weg

gelegd en rondde een combinatie
door het hart van de thuisclubde-
fensie doeltreffend af: 0-1.

Na ruim twintig leek het geluk
Groene Ster toe te lachen. Bij de
eerste gevaarlijke aanval schoot Mai-
kel van Kesteren van dichtbij op
doel, waarna Halsteren-verdediger
Thomas van der Spek het leer met
de hand uit het doel sloeg. Penalty
voor Groene Ster en een rode kaart
voor Van der Spek. De anders zo
trefzekere Dylan Zwartjes schoot
de pingel echter op de paal. Geen
nood er was nog ruim een uur te
spelen tegen een gedecimeerde te-
genstander. In de tweede helft
kreeg het de nodige kansen, maar
het tij keren lukte niet.

Groene Ster-Halsteren 0-1. (0-0).
Marvin Bedaf 0-1. Scheidsrechter:Vi-
vian Peeters. Rode kaart: Van der Spek
(Halsteren). Toeschouwers: 300.


