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Groene Ster in slotfase langs Nemelaer
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Groene Ster in slotfase langs Nemelaer
HEERLENHEERLEN
DOOR HENNY INGENBLEEKDOOR HENNY INGENBLEEK

Dankzij twee doelpunten van 
Remo Gielkens nam Groene 
Ster een lastige horde op weg 
naar lijfsbehoud. Het versloeg 
het stugge Nemelaer met 2-0.

Kapot, moe, maar uiterst voldaan
incasseerde puntspeler Remo Giel-
kens de felicitaties van medespelers
en supporters. Terecht want de 36-
jarige aanvalsleider is bezig aan zijn
afscheidstournee, maar was tegen 

het Brabantse Nemelaer van on-
schatbare waarde voor Groene
Ster. De balvaardige spits stond in 
de slotfase twee keer op de juiste 
plaats en maakte de beslissende 
treffers tegen Nemelaer, dat negen-
tig minuten met de rug tegen de
muur stond en amper over de mid-
denlijn kwam. 
Gielkens zelf bleef nuchter onder
alle loftuitingen en onderging de eu-
forie geroutineerd. „Ik hoop dat ik
zondag voldoende hersteld ben om 
weer te spelen. Nog een aantal wed-
strijden en dan is het echt over. Je 
merkt toch dat de scherpte lang-

zaam maar zeker minder wordt", 
aldus Gielkens.
Na de 2-1 nederlaag van afgelopen 
zondag moest Groene Ster vol aan 
de bak tegen de fysiek sterke Bra-
banders. Het duel was symbolisch 
voor het moeizame seizoen van 
Groene Ster. De ploeg creëerde acht
doelrijpe kansen, maar slaagde er
aanvankelijk niet in om er één te be-
nutten. 
Kevin Werker, Maikel van Keste-
ren, Kevin Vijgen en Roel Schirra
hadden hun vizier in kansrijke posi-
tie niet op scherp staan. „Het is om 
gek van te worden en slecht voor het

hart”, reageerde Harry Thoma hal-
verwege op de karrenvracht aan
kansen die zijn formatie om zeep
had geholpen. 
Ook na de thee zag het aanvankelijk
niet rooskleurig uit voor de thuis-
club. Het duurde lang, maar in de ze-
nuwslopende slotfase trok Groene 
Ster via twee treffers van Remo 
Gielkens het duel alsnog naar zich 
toe. 
Voor de ploeg van Thoma is het te 
hopen dat Gielkens komende zon-
dag voldoende hersteld is als Heide-
bloem de volgende opponent is op 
weg naar lijfsbehoud. 


