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Mitidis maakt eerste Roda-minuten 
NIEUWE SPITS 

Mitidis maakt eerste Roda
HEERLENHEERLEN
DOOR ROEL WICHE

De Roda-fans zagen gisteren 
voor het eerst spits Mitidis aan 
het werk. Hij debuteerde  tegen 
amateurclub Groene Ster (0-2).  

De 24-voudig international van Cy-
prus trainde al een aantal dagen in 
Kerkrade, maar gisterochtend be-
reikte Roda pas een akkoord met 
AEK Larnaca over zijn transfer. De
25-jarige aanvaller tekende een con-
tract van twee jaar. Tegen Groene 
Ster kreeg hij ’s avonds een half uur
speeltijd. In de aanval van Roda JC 

zal hij de concurrentie moeten aan-
gaan met Dani Schahin, de Duitse 
spits die wegens een blessure 
slechts één van de vier oefenwed-
strijden heeft meegedaan. Mitidis: 
,,Dit is mijn eerste kans in het bui-
tenland. Dat is opwindend. Ik kijk er
naar uit om hier te spelen.” De spits
wordt in Kerkrade herenigd met
technisch directeur Ton Caanen, in
het verleden coach van Larnaca.
Mitidis stond ook op de wensenlijst
van Yannis Anastasiou. De Griekse
coach volgde de afgelopen jaren
vanaf een afstand de Cypriotische 
competitie toen hij coach van Pana-
thinaikos was. Een andere aan-

winst, David Boysen, is inmiddels 
medisch gekeurd. De Deense aan-
valler ontbrak gisteren in Heerler-
heide, waar Roda de nodige moeite 
had met hoofdklasser Groene Ster. 
Noor en Blattler scoorden voor rust
voor de eredivisionist.  In de tweede
helft miste Roda de scherpte om de
score op te voeren.   

Groene Ster-Roda JC 0-2 (0-2). Doelpun-
ten: Noor en Blattler. Toeschouwers: 1200.
Roda JC: Van Leer, Stassar, Werker, Brou-
wers (46. Milec), Yasar (60. Van Peppen), 
Auassar (60. Rosheuvel), Rutjes, Noor, Pau-
lissen (46. Van Hyfte), Palacios (46. Erhiay-
el), Blattler (60. Mitides). 


