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Groene Ster blijft hoofdklasser 
Groene Ster speelt ook 
komend seizoen in de 
hoofdklasse. Een 2-2 
puntendeling in het 
returnduel tegen eerste 
eersteklasser SVBO uit 
Barger-Oosterveld was 
na de 3-0 thuiszege van 
vorige week ruim 
voldoende. 

BARGER-OOSTERVELD

Een goede voorbereiding is het
halve werk. Voor SVBO-trainer
Rolf Veneboer was Groene Ster
vorige week een onbeschreven 
blad. In Heerlen daarentegen
hadden ze hun huiswerk gedaan.
Alfons Arts, ex profvoetballer
van onder andere MVV en ko-
mend seizoen trainer-coach van
Jong Groningen, leverde trainer 
Harrie Thoma een keurige sterk-
te–zwakte analyse van de ama-
teurvoetbalvereniging uit zijn
woonplaats Emmen. Met dank 
aan Groene Ster- voorzitter Jos 
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op ’t Eijnde, die bevriend is met de
echtgenote van Arts. Groene Ster
buitte de kennisvoorsprong opti-

maal uit: 3-0. 
Maar voetbal blijft voetbal. Een 
snelle treffer van SVBO-linksbui-

ten Dylan Wessels al in de derde mi-
nuut voedde het voorgevoel dat
Groene Ster mogelijk toch nog een 

heet middagje wachtte. Maar de
geroutineerde hoofdklasser liet
zich niet van de kook brengen. Na
negentien minuten scoorde Ro-
mana Raets de cruciale uitgoal,
waar Groene Ster zo vurig op
hoopte: 1-1. 
De treffer doofde het vuur bij 
SVBO. Roel Schirra, vorige week
met twee treffers en een assists 
goud waard, beslechte na ruim
een uur vanaf elf meter het pleit
definitief: 1-2. de ontlading was
groot bij de speler die opnieuw
dus heel belangrijk was. Dit sei-
zoen waren er vaak twijfels over 
de fysieke gesteldheid en de voet-
baltoekomst van Schirra (29). te-
gen SVBO gaf hij een overtui-
gend antwoord. Schirra: „Na een
kruisbandoperatie is het nor-
maal dat je minimaal een jaar no-
dig hebt om weer op niveau te ko-
men. Omdat we dit seizoen krap 
in de spelers zaten –zeker na het
tussentijdse vertrek van Sebas-
tiaan de Jong en Randy Grens – 
en daarnaast relatief veel blessu-
res kenden, moest ik vaak gefor-
ceerd spelen. Dat leidde tot veel 
blessures. Gelukkig kan ik nu en-
kele weken rusten en dan gedo-
ceerd naar komend seizoen toe-
werken.”
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