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Groene Ster door oog van de naald
Groene Ster is nog één 
horde verwijderd van 
handhaving in de 
hoofdklasse. Na de 1-0 
overwinning in eigen 
huis op Heidebloem/
Bovitec zondag, was de 
0-0 gisteravond in 
Geleen voldoende om 
de finaleronde te 
bereiken. Daarin wacht 
SVBO uit Emmen.
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De opluchting bij Groene Ster 
was enorm na het bereiken van
de laatste ronde op weg naar 
handhaving in de hoofdklasse. 
Want gemakkelijk ging het abso-
luut niet tegen Heidebloem. Wat
heet, de Geleense equipe was in
de return een stuk sterker dan de
ploeg uit Heerlerheide.  
Maikel van Kesteren, aanvoer-
der van de gasten, realiseerde 
zich dat zijn team goed was weg-
gekomen. „We hebben zeker op 
het einde veel te veel achterover
geleund”, zei de captain. „Heide-
bloem kreeg goede kansen, maar
ik ben blij dat we dit over de
streep hebben getrokken. We 
hebben keihard gewerkt. Het re-
sultaat is uiteindelijk het enige 
dat telt.” 
Groene Ster reisde met een goed
gevoel af naar Geleen. Thuis 
werd  afgelopen zondag door een

 

oel af naar Geleen. Thuis 

late treffer van Romano Raets im-
mers nipt gewonnen (1-0), waar-
door een gelijkspel zou volstaan om
door te gaan naar de finaleronde. En
dat lukte, zij het met heel veel pijn en
moeite. Groene Ster moest het doen
zonder Remo Gielkens en Roel 
Schirra, die beiden kampten met
lichte blessures. 
Heidebloem-aanvaller Jeremy 
Lemmens kreeg namens de thuis-
club na een kwartier de eerste kans,
maar zijn volley stuitte op Groene 

 

 

oene 

Ster-goalie Willem Jan Thijssen.
Namens de gasten kreeg Cem Boz-
kurt in het eerste bedrijf de beste
mogelijkheid, maar zijn inzet werd 
door Thomas Klakow tegen de lat 
getikt. Ook in de tweede helft was 
Heidebloem de bovenliggende par-
tij. Maar een kopbal van Hicham 
Iguffa belandde op de lat, Lemmens
schoot hard over en ook Ricardo 
Geurts kreeg het speeltuig in de 
slotminuut niet tussen de palen. 
Voor Heidebloem was het duel te-

gen Groene Ster een bijzondere. 
Het was de laatste officiële wed-
strijd als zelfstandige club en bo-
vendien het laatste thuisduel op
het eigen sportcomplex. Met in-
gang van volgend seizoen gaat de
vereniging samen met buur Lin-
denheuvel. 
Voor Groene Ster wacht in de fi-
naleronde eersteklasser SVBO 
uit Emmen. Komende zondag is 
in Heerlerheide de eerste wed-
strijd.

Dennis Welters van Heidebloem torent boven Kenny Tokaya van Groene Ster uit. FOTO ERMINDO ARMINO


