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Oud-Fortunees Amoah velt Groene SterOud-Fortunees Amoah velt Groene
HOOFDKLASSE Aanvaller helpt Baronie met vier treffers aan overwinning

door Jiry Funke

BREDA – Groene Ster leed op be-
zoek bij Baronie een gevoelige 5-2
nederlaag. Met oud-Fortunees Mat-
thew Amoah als grote inspirator.
Het spelen van nacompetitie lijkt
voor de Heerlenaren nu het hoogst
haalbare.

Met nog drie wedstrijden op de
rol om lijfsbehoud veilig te stellen,
trof Groene Ster met Baronie een
opponent die voor zijn laatste kans
vocht om niet rechtstreeks te degra-
deren. Daarentegen zou een zege
de gasten in de race houden voor
directe handhaving. Een krachtme-
ting dus met grote belangen. Bij Ba-
ronie een opvallende naam in de
punt van de aanval: Matthew Amo-
ah. Als huurling van Vitesse hield
hij ooit Fortuna Sittard in de eredi-
visie. Nu op 35-jarige leeftijd moet

hij de Brabanders bij de hand ne-
men. De Ghanees kreeg in de be-
ginfase meteen een prima kans om
de score te openen, maar Groene
Ster-doelman Willem Jan Thijssen
was alert. Bij de eerste beste tegen-
stoot was het meteen raak. Kevin
Vijgen haalde over links de achter-
lijn en vond Roel Schirra voor het
doel: 0-1.

Vervolgens brak de grote Amo-
ah-show aan. Een paar minuten na
de openingstreffer ontsnapte hij
aan de aandacht van Kevin Werker
én de buitenspelval, omspeelde
Thijssen en schoof beheerst bin-
nen: 1-1. Niet lang daarna een nieu-
we tegenvaller: Schirra raakte ge-
blesseerd en kon niet verder.

Daarna sloeg de oud-Fortunees
wederom toe. Hij anticipeerde op
een schitterende steekbal door de
lucht en knikte de bal in de verre

hoek: 2-1. Om dat op slag van rust
nog eens over te doen: 3-1. Een glas-
zuivere hattrick in nog geen half
uur.

Na rust had Groene Ster klaarblij-
kelijk nog steeds niet in de gaten
dat Amoah een klasbak pur sang is,
want binnen een kwartier lag zijn
vierde van de middag erin. Duel be-
slist en de door de mand gevallen
Werker kon zich gaan opmaken
voor een nacht zonder slaap. Met
Amoah als scorende nachtmerrie.
Dat er aan weerszijden nog een tref-
fer viel was voor de statistieken.

Onze spelersgroep is te
smal om blessures op te
vangen.
Aanvoerder Maikel van Kesteren

“

„Ja dit was dramatisch”, sprak de
geblesseerd uitgevallen aanvoerder
Maikel van Kesteren. „Onze groep
is te smal om blessures op te van-
gen. Dat is al het hele seizoen zo en
dat begint ons op te breken. Van-
daag ook weer. Roel (Schirra, red)
valt uit, even later ikzelf. En verde-
diger Roy Bejas ontbrak sowieso.
Met de schorsing van Dylan Zwart-
jes daar nog eens bij opgeteld, is
dat net even te veel van het goede.
We moeten hopen op de nacompe-
titie.” Groene Ster rest nog twee
duels: tegen Vlissingen en koploper
Dongen, dat dan waarschijnlijk al
kampioen is.
Baronie-Groene Ster 5-2 (3-1).
Schirra 0-1, Amoah 1-1, Amoah 2-1,
Amoah 3-1, Amoah 4-1, Maikel de
Groot 4-2, Jay Jay Meierdres 5-2.
Scheidsrechter: Steeg. Geel: Nkundu-
mugisha (Baronie). Toeschouwers: 100.


