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Seizoen 2007-2008   
 

De competitie werd in het seizoen 2007-2008 afgesloten met een verdienstelijke tweede plaats. Ondanks het 

feit dat Groene Ster lange tijd de eerste plaats in handen had en er dus zeker méér ingezeten had, zou deze 

riante positie enkele weken voor het einde van de competitie, na herhaald onnodig puntverlies, afgestaan 

worden aan Venray dat het kampioenschap in de laatste wedstrijd (voor 2300 toeschouwers door een 2-1 

overwinning tegen Groene Ster) definitief veilig stelde. Groene Ster kon, na de eerdere 5-1 thuisoverwinning 

tegen de latere kampioen, spijtig genoeg, niet nogmaals voor een stunt zorgen.  

Groene Ster behaalde in de competitie in 22 wedstrijden 46 punten (15 x winst, 1 x gelijk en 6 x verlies). Irio 

Lagarde werd topscorer met 14 doelpunten op gepaste afstand gevolgd door Remo Gielkens (8) en Maikel van 

Kesteren (7)  

 

In de nacompetitie, die in verband met de werkzaamheden op het eigen complex voor wat betreft de 

thuiswedstrijden, werd gespeeld op het complex van Heksenberg, trof men achtereenvolgens op de amateurs 

van PSV (1-5 en 8-2 winst) en Oss ’20. In een (zeker voor de neutrale toeschouwer) geweldige en opmerkelijke 

eerste wedstrijd tegen Oss (3-3) viel het doek definitief in de uitwedstrijd (4-1) waardoor een mogelijke 

promotie met in ieder geval één jaar uitgesteld zou worden. 

 

In de landelijke bekerstrijd wist Groene Ster de derde ronde te behalen. Een prestatie van formaat omdat 

de tegenstanders uit de hoofdklasse (zondagamateur JVC Cuijk en zaterdagamateurs DOTO en Quick Boys) 

afkomstig waren. JVC Cuijk was dat jaar ook nog eens de nationaal amateurkampioen. De loting was Groene 

Ster overigens gunstig gezind waardoor alle bekerwedstrijden thuis gespeeld konden worden. Er werd zowel 

van JVC Cuijk (2-0 door doelpunten van Maikel van Kesteren en Todor Mizdrak) als van DOTO uit Pernis  (1-0 

door Irio Lagarde) gewonnen.  

In een spannende en sfeervolle wedstrijd tegen Quick Boys uit Katwijk nam men, ondanks verwoede pogingen 

in de laatste vijf minuten, waarin men een 0-2 achterstand slechts gedeeltelijk kon goedmaken (treffer Irio 

Lagarde), afscheid van de nationale bekerstrijd.  

 

In de Districtsbeker zette Groene Ster enkele prima prestaties neer. Na een acceptabele loting wist men, na 

negen bekerwedstrijden én een slopend seizoen, in de finale op het sportcomplex van Minor, hoofdklasser 

Gemert op een verdienstelijk 1-1 gelijkspel te houden. Helaas ging de districtsbeker, na strafschoppen, net 

aan de Groene Ster-neus voorbij. Achtereenvolgens schakelde men tot de finale de volgende ploegen uit: KVC 

Oranje, UOW ’02, Kerkrade-West, Sportclub ’25, Chevremont, Almania, SVME, Wilhelmina ’08 en EHC.    

 

Topscorer in alle officiële wedstrijden werd Irio Lagarde met 29 doelpunten gevolgd door Maikel van 

Kesteren (15) en Remo Gielkens (11). 

 

In het seizoen 2007-2008 werden in totaal 16 vriendschappelijke – of oefenwedstrijden gespeeld. In totaal 

werden dat jaar twaalf wedstrijden gewonnen en tweemaal werd er gelijkgespeeld. Er werd slechts tweemaal 

verloren (tegen Alemannia Aachen onder 19 en tegen Jong Roda JC). 

 

Gedurende het seizoen 2007-2008 werden in totaal 55 wedstrijden gespeeld. Er was in totaal 39 x winst en 

10 x verlies. In 6 wedstrijden kwam men tot een gelijkspel. Groene Ster scoorde maar liefst 162 maal en 

moest 65 tegendoelpunten incasseren.  

 

 

 


