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Groene Ster redt het niet
HOOFDKLASSE B

Groene Ster redt het ni
DONGEN
DOOR HUB WOUTERS

Hoofdklasser Groene Ster is 
nog niet klaar met het 
voetbaljaar 2015-2016. Ondanks 
een knappe 0-1 overwinning bij 
kampioen Dongen, moet de 
ploeg uit Heerlerheide de 
nacompetitie in om 
klassenbehoud veilig te stellen. 

De winst zou genoeg geweest zijn 
als DESO uit OSS verloren zou heb-
ben van UDI’19. De ploeg uit OSS
kwam weliswaar achter maar
maakte na de rust de gelijkmaker. 
En dat doelpunt was dodelijk voor 
de Sterdragers uit Heerlerheide. 
Zowel Groene Ster als DESO eindi-
ge met hetzelfde puntenaantal in de
competitie. 
Maar het doelsaldo van de mannen
van Dave Zafarin is een stuk minder
dan dat van de Ossenaren. DESO 
scoorde 35 keer en kreeg precies
hetzelfde aantal tegen. Groene Ster,
dat slechts dertig keer scoorde en 
daarmee op TOP (23 red.) na de 
minst scorende ploeg was in de

hoofdklasse, heeft er 38 tegen.
„Dat heeft ons het gehele jaar opge-
broken”, blikte Zafarin na afloop 
van het reguliere seizoen terug. 
„Ons spel is zeker niet slecht. We 
zijn nergens weggespeeld, krijgen
iedere wedstrijd onze kansen, maar
het benutten daarvan is een ander 
verhaal.  In  Dongen speelden we
prima. Ondanks dat de ploeg al
kampioen was, gingen zij voluit. We
kwamen op voorsprong en kregen 
daarna nog een paar kansen om de
score uit te breiden. Ook Dongen
kreeg kansen en een paar keer had-
den wij geluk dat Willem Jan Thijs-
sen in goede vorm stak”, aldus de
oud-prof. 
Desalniettemin zegt Zafarin ge-
noeg vertrouwen te hebben dat zijn
formatie zich in het vervelende 
sluitstuk veilig weet te spelen. „Ik
heb vertrouwen in handhaving. Als 
je hier weer ziet dat we onze kansen
krijgen, dan moet dat tegen die eer-
steklasser toch ook gaan lukken.
Maar we zullen deze week de na-
druk nog meer moeten leggen op
het benutten van kansen. De ploeg
zit kapot op dit moment, maar heeft

het toch al over het vervolg”, vertelt
de coach van Groene Ster. 
Remo Gielkens de routinier zorgde 
voor de op dat moment bevrijdende
0-1. Hij stond zelf  aan de basis van
de winnende treffer. Via een dubbe-
le combinatie tussen de 36-jarige
Gielkens en Kenny Tokaya (vertrek-
kend naar ADVEO) scoorde eerst-
genoemde. 
Achteraf bleek de treffer derhalve 
niet genoeg te zijn; de ploeg uit
Heerlerheide moet zondag aan de
bak tegen Nemelaer. De club uit
Haaren (Noord Brabant) eindigde
als achtste in de eerste klasse C en
haalde gisteren door een 3-0 over-
winning op Geldrop de derde perio-
de binnen. 
Groene Ster moet eerst op bezoek, 
waarna een tweede confrontatie in
Heerlen volgt. De ploeg van Dave 
Zafarin mist in dit eerste nacompe-
titieduel overigens twee vaste 
krachten, die veel eerder al een va-
kantie geboekt hadden. 
Op namen wilde Zafarin niet in-
gaan. Bij de return in Heerlerheide 
zijn ze wel weer van de partij, vertel-
de hij. 


