“We hadden die overwinning nodig”

VOETBAL 2DE PROVINCIALE B
DENNIS VAN DER PUTTEN KSKL TERNAT
“De derbywinst op Wambeek deed echt deugd”, zegt aanvoerder Dennis Van der
Putten, die niet langer als rechtsachter speelde, maar op de tien. “We hadden die
overwinning echt nodig, want na een twee op vijftien waren we immers weggezakt.
Het ontbrak ons nochtans niet aan lof de voorbije weken, maar we kregen wel geen
loon naar werken. Op Strombeek verloren we na een sterke prestatie onterecht
met 1-0. Op Huizingen slikten we in de slotminuut de gelijkmaker. Op Schepdaal
misten we een strafschop en moesten met 2-2 vrede nemen. Het zat ons dus vaak
niet mee. Met een paar punten meer staan we in de top vijf. Misschien mag toch
ook vermeld dat we zeven van de tien wedstrijden buitenshuis speelden om ons
veld te sparen.
Op Wambeek was het dus van moeten en speelden we met het mes op de keel,
maar ook zij lieten de laatste weken wat punten liggen en lagen gebrand op een
zege. Ternat speelde zijn beste eerste helft van het seizoen. We hadden ons
systeem wat aangepast en dat loonde. Er stak veel diepgang in ons spel en kansen
bleven niet uit. Het had gerust 0-5 kunnen zijn na vijfenveertig minuten, maar we
moesten ten slotte met 0-2 vrede nemen. Sleewaegen scoorde in de rebound na
een afgeweerd schot van mij. Debecker verdubbelde de voorsprong. We lieten
nadien nog een strafschop onbenut.”
“Ook in de tweede helft kregen we nog kansen om het af te maken. Een kwartier
voor tijd milderde Wambeek en zo was het nog bibberen tot het eindsignaal. De
ontlading was achteraf enorm. Tegen SK Leeuw moeten we zondag bevestigen,
zodat we misschien vertrokken zijn voor een mooie reeks.” (lbh)

Volgende thuiswedstrijd 11 November tegen SK Leeuw aanvang 14:30
Supporters op post !!!

