VOETBAL 2DE PROVINCIALE B SKL TERNAT
Topscorer Bert Sleewaegen slaat al meteen toe

“Meestal scoor ik in september weinig of
niet”
Met drie goals voert Hallenaar Bert Sleewaegen na twee speeldagen de schutterslijst aan
samen met Geoffrey Cassenaer van BOKA. Na een moeizame voorbereiding schoot SKL
Ternat net op tijd wakker.
LUC BRYS
“In de voorbereiding hadden we niet één keer kunnen winnen”, vertelt aanvalsleider Bert
Sleewaegen, die in Halle als verzekeringsagent werkzaam is.
“Toch was er geen reden tot paniek. Met zes nieuwkomers en de komst van trainer Fred
Denayer was het aanvankelijk wat zoeken, maar hoewel een zege uitbleef, ging het spelniveau
almaar crescendo. Met tegenstanders uit de nationale reeksen of eerste provinciale kregen we
in de voorbereiding ook niet de minste te bekampen.”
Bevestigen
“Toch startten we de competitie met wat vraagtekens. Na twee speeldagen en een vier op zes
mogen we echter al spreken van een goede start. Vorig seizoen begonnen we trouwens met
twee nederlagen. Het vertrouwen is er en dat is belangrijk.”
“Op de eerste speeldag waren we voor de rust tegen Leeuwkens Teralfene de betere ploeg,
maar het stond wel 0-1. Op het einde van de tweede helft brachten we evenwicht. Ik werd
foutief gestuit in de zestien en kende geen genade vanop de stip. Het verdiende puntje was
binnen. Op dat elan zijn we doorgegaan op Lennik. Vrij vlug opende Michael De Becker na
assist van mij de score. De thuisploeg moest nu komen en kwam op het halfuur met een
afstandsschot langszij. Wij loerden op de tegenaanval en nog voor de rust stond het 1-3 met
een doelpunt van mij en van David Arena. in de tweede helft zette Lennik veel druk, maar
zonder open kansen. Ten slotte diepten we de kloof nog verder uit met goals van mij en van
Axel Vermeir.”
“Met drie goals loop ik tegen mijn gewoonte zelf sterk van stapel, want meestal scoor ik in
september weinig of niet. Al heel mijn carrière maak ik trouwens gemakkelijk doelpunten.
Vorig seizoen waren er dat bij Ternat nog drieëntwintig. Toch ben ik vooral blij met onze vier
op zes. We moeten nu bevestigen tegen BOKA, dat zes op zes telt.”
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