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Groene Ster opgelucht na krappe zege
HOOFD/1STE KLASSE

Groene Ster opg
HEERLENHEERLEN
DOOR TON REIJNAERTS

Een treffer van invaller 
Romano Raets vlak voor tijd 
bleek goud waard voor Groene 
Ster, dat Heidebloem/Bovitec 
met 1-0 versloeg. Opluchting in 
Heerlerheide, maar rijk 
rekenen lijkt gelet op de 
verrichtingen van gisteren 
misplaatst. Groene Ster wacht 
donderdag in de return 
mogelijk nog een heet avondje. 

Als Groene Ster-Heidebloem voor
iemand een speciale lading had, dan
was het wel voor trainer Ed Hen-
driks. Twee jaar geleden maakte de
Gelener met zijn terugkeer bij Hei-
debloem gevoelsmatig de cirkel
rond. 
Bij Heideboem liggen zijn voetbal-
roots. Groene Ster is zijn tweede 
grote liefde. Toen het voortbestaan
van Heidebloem/Bovitec in decem-
ber voorbij leek, werd Hendriks dan
ook prompt benaderd voor een der-
de dienstverband. Zijn prestaties in
Heerlerheide vormen dan ook een 
historische referentie. Twee keer
vier seizoenen was de trainer bij
Groene Ster actief. In beide tijdper-
ken bewerkstelligde hij promotie 
naar de hoofdklasse. „Uiteraard
zorgen deze wedstrijden bij mij
voor gemengde gevoelens”, erken-
de Hendriks. „Maar ik coach ook
hier om te winnen. We willen met 
Heidebloem zo ver mogelijk ko-
men.” 
De sportieve ambities zijn opmer-
kelijk. Mocht Heidebloem de na-
competitie winnen, volgt immers 
geen promotie naar de hoofdklasse.
De nieuwe fusievereniging Linden-
heuvel/Heidebloem heeft namelijk 
alleen een licentie voor de vierde
klasse. „Een hoofdklasser bij de

start van de samenwerking was 
voor mij een droomscenario ge-
weest”, erkende voorzitter Marcel 
Huijveneers.  „Maar nadat de eerste
fusiebesprekingen met Lindenheu-
vel afketsten, besloten we om na dit
seizoen te stoppen. De spelers heb-

ben we geadviseerd naar een ande-
re vereniging te zoeken. Toen Lin-
denheuvel medio april opnieuw aan
tafel wilde en de fusie alsnog rond 
kwam, hadden we geen spelers
meer voor het  eerste klasse-niveau.
Best zuur eigenlijk.”

De suggestie van Groene Ster-be-
stuursleden dat Heidebloem dus
wel een beetje medewerking kon
verlenen om een Limburgse vereni-
ging voor de hoofdklasse te behou-
den, deed Huijveneers af met een 
gevatte kwinkslag: „Ik heb de enve-

Het was niet goed en 
fraai, maar de 
overwinning was niet 
onverdiend. Met deze 
1-0 hebben we een 
goede uitgangspositie.
Maikel van Kesteren

lopjes uit Heerlerheide gemist. We 
gaan het hier niet zo maar wegge-
ven natuurlijk.” 
En inderdaad: Heidebloem voetbal-
de ervoor. Zo moest Groene ster-
doelman Thijsen vol aan de bak om
een treffer van Ricardo Geurts (vol-
gend seizoen Groene Ster) te voor-
komen. 
De thuisploeg bakte er lange tijd 
weinig van. Na een lang en slopend
seizoen waren spieren en geest 
zichtbaar vermoeid. Gaandeweg 
kwam er eindelijk wat leven in de
brouwerij. Remo Gielkens, Kevin 
Werker (kopbal op de deklat) en Dy-
lan Zwartjes waren dicht bij een
treffer voor de thuisclub. Aan de an-
dere kant was Heidebloem-spits Er-
win Hermans kansrijk. Daadwerke-
lijk scoren lukte uiteindelijk alleen 
Romano Raets. 
„Het was niet goed en fraai, maar de
overwinning was niet onverdiend”,
oordeelde Groene Ster- aanvoerder
Maikel van Kesteren. „We hebben
ook bewust wat behoudender ge-
speeld. Donderdag hebben we erva-
ren hoeveel extra energie en kracht
het kost om een achterstand uit het
eerste duel recht te zetten. Met deze
1-0 hebben we een goede uitgangs-
positie.” 
Ed Hendriks zag het ietwat anders.
„Het is zeker nog niet gelopen. Het 
kan donderdag nog alle kanten op!”
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