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Groene Ster doet
HOOFDKLASSE B Ploeg is echter nog niet veilig

Groene Ster doet
wat het moet doen
HEERLEN – In een wedstrijd die ge-
wonnen moest worden, deed Groe-
ne Ster tegen Vlissingen wat het
moest doen: 2-1.

Groene Ster was de laatste we-
ken bezig aan een serie om van te
huiveren. Hierdoor was zelfs direc-
te degradatie nog mogelijk. Na drie
dompers was er eindelijk weer
eens een driepunter voor de Heer-
lerheidse formatie.

Bruisend voetbal was er amper
te zien, maar daar maalde na af-
loop niemand om. Dankzij de zege
is directe handhaving zelfs nog mo-
gelijk. Dan moeten de mannen van
Harry Thoma komende zondag
wél winnen bij kampioen Dongen
en mag DESO geen punten halen
tegen UDI’19. ,,Een mogelijk scena-
rio, maar we hebben het niet meer
in eigen hand”, aldus Thoma na af-
loop van de zwaarbevochten over-
winning tegen mededegradatiekan-
didaat Vlissingen.

Maar er speelt ook nog de zaak
van de vier punten in mindering
bij Vlissingen. Dit naar aanleiding
van de doodsbedreiging aan het
adres van de arbiter na afloop van
het duel tegen UDI’19 op 15 novem-
ber van het vorig jaar.

De Zeeuwen hebben protest aan-
getekend en verwachten komende
week een uitspraak in deze slepen-
de kwestie. Bij Vlissingen gaat men
ervan uit, dat ze de vier punten

door Henny Ingenbleek weer terugkrijgen, waardoor zij
ook de nacompetitie nog kunnen
ontlopen.

De degradatiekraker tegen Vlis-
singen leek symbool te staan voor
het moeizame seizoen van Groene
Ster. Vlissingen was aanvankelijk
feller, won meer duels en kwam na
ruim een kwartier uiterst fortuin-
lijk op voorsprong door een schotje
van Josimar Pattinama, dat door
Cem Bozkurt van richting werd ver-
anderd: 0-1

De thuisclub was gevaarlijk via
enkele afstandsschoten, waarbij
Dylan Zwartjes pech had dat zijn
pegel op de lat eindigde, terwijl
Maikel van Kesteren de paal trof.
Pal voor rust viel dan toch de gelijk-
maker dankzij een fraai schot in de
lange hoek van Kenny Tokaya: 1-1.

In een moeizame tweede helft
waarbij beide ploegen kansen had-
den, zorgde Kenny Tokaya een
kwartier voor het einde voor de
verdiende 2-1.

Opluchting in Heerlen. Zelfs de
vermaledijde nacompetitie kan nog
ontlopen worden. Al is dat laatste
scenario erg onwaarschijnlijk en zal
het zesde achtereenvolgende hoofd-
klassejaar met een aan zeker gren-
zende waarschijnlijkheid via de na-
competitie veilig gesteld moeten
worden.
Groene Ster-Vlissingen 2-1 (1-1). 17. Jo-
simar Pattinama 0-1. 41. Kenny Tokaya
1-1. 75. Kenny Tokaya 2-1. Scheidsrech-
ter: Cairo. Toeschouwers: 200.


