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DOOR JOHAN HEURTER

Ongeloof bij iedereen die Groene
Ster een warm hart toedraagt. 
Hoe was het mogelijk dat de
ploeg tegen Nemelaer onderuit
kon gaan. De Brabanders wer-
den in de tweede helft compleet
weggespeeld. Er waren levens-
grote kansen, maar het leek wel 
of de bal er niet in wilde. Pas in
blessuretijd kopte Kevin Werker
een bal achter doelman Kamile 
de Jong. Daarmee werd het 2-1, 

want de thuisclub had de paar mo-
gelijkheden, die het  kreeg wél opti-
maal benut. Hierdoor moet Groene 
Ster in de return vol aan de bak.
De Brabantse nummer zes van de 
eerste klasse, die de titel van de der-
de periode had veroverd , heeft in fy-
siek opzicht een sterk elftal met tien
spelers van 1,85 meter of langer. De
ploeg moet  het hebben van inzet en
strijd en daar had Groene Ster het 
voor rust knap moeilijk mee. 
De meeste duels werden door de 
thuisclub gewonnen en elk kopduel 
was uiteraard ook voor de Haaren-

Groene Ster moet in              Groene Ster moet in              
se club. Al na negen minuten kwam
Nemelaer via Carlo de Koning op 
1-0. Vijf minuten later had ook Kevin
van Kempen een enorme mogelijk-
heid voor de Brabanders, maar ge-
lukkig voor Groene Ster schoot hij
in kansrijke positie  naast. De gasten
kwamen in die eerste helft niet ver-
der dan een kopbal van Remo Giel-
kens.
Na rust ging het tempo bij Groene 
Ster omhoog en liet Kevin Vijgen de
ene na de andere voorzet los, maar 
de paal (twee keer) en doelman Ka-
mile de Jong voorkwamen treffers. 
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En als je de kansen zelf niet benut, 
dan doet de tegenstander dat wel. 
Slechts één counter viel er van de 
thuisclub te noteren, maar die was 
wél raak.  Kevin Werker greep niet 
goed in en invaller Ian Verschuren 
profiteerde dankbaar: 2-0. Geluk-
kig voor Groene Ster maakte Wer-
ker zijn fout nog goed, waardoor er 
toch nog perspectief is voor het
thuisduel van komende donderdag.
Trainer Harry Thoma denkt dat dit.
zeker moet lukken. „Nemelaer heeft
minder kwaliteit. Dat moeten we 
ons voor ogen houden. Ik ben blij dat
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die 2-1 nog gevallen is. Dat zou 
dan wel eens  een gouden treffer
kunnen zijn."
Thoma moest improviseren om-
dat Roy Janssen en Cem Bozkurt
op vakantie zijn en Roy Bejas 
vanwege een achillespeesblessu-
re aan de kant werd gehouden. . 
Na tien minuten viel Mozes Ara-
nyos echter geblesseerd  uit en
moest Bejas toch nog aan de bak.
Hij hield het nog een uur vol.  Ara-
nyos dus niet, maar voor de re-
turn is Roy Janssen wel weer te-
rug.
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