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Dennis Van der Putten: “Het doet deugd ons eens echt te kunnen tonen.” Foto: dsj
Na zeven speeldagen troont SKL Ternat alleen aan de leiding. Ternat kwam van de hel in de
hemel, want vorig seizoen hinkte de ploeg troosteloos achterop in eerste provinciale.
Aanvoerder Dennis Van der Putten geniet van de huidige hoogconjunctuur. Onze leidersplaats
zal natuurlijk de tegenstander motiveren Dennis Van der Putten
“Wat een verschil, zeg dat wel”, vertelt de 26-jarige advocaat Dennis Van der Putten. “We
liepen ons vorig seizoen te pletter en pakten nauwelijks tien punten. Nu tellen we er al vijftien
en zijn bovendien nog steeds ongeslagen. Dat is dus echt genieten. Zelf maakte ik de terugval
mee van de club van de derde klasse naar tweede provinciale. Het doet dan ook deugd ons
eens echt te kunnen tonen. Druk is er al helemaal niet. Niemand in en rond de club spreekt
van de titel, maar we willen natuurlijk zo lang mogelijk ongeslagen blijven en zo hoog
mogelijk eindigen. Het draait goed en de sfeer is super. We hebben overigens nog geen enkel
punt gestolen en met de positieve resultaten groeit de ploeg ook. Met gerichte transfers als
Bert Sleewaegen, Bart Poppe, Glenn Cleemput en Vilakone Phepsavath hebben we een betere
ploeg dan vorig jaar. Voorts is er ook de terugkeer van middenvelder Adem Turkoz, die
wegens blessureleed vorige campagne inactief bleef.”
“Tweede provinciale B is bovendien een heel toffe reeks met almaar derby's. Vorige speeldag
moesten we naar buur BOKA United. We startten bergaf en zonder uitgespeelde kansen
brachten Phepsavath en Martins ons op 0-2. Op een vrije trap van Kums kopte Cassenaer de
thuisploeg nog voor de rust weer in de match. In de tweede helft bleef BOKA dreigen op
stilstaande fasen en probeerde met de lange bal Sam Ysenbaert te bereiken. Jan Van Eslander
maakte gelijk, maar een kwartier voor tijd kon ik het winnende doelpunt maken.”
“Onze leidersplaats zal natuurlijk de tegenstander motiveren. Iedereen zal ons een eerste
verlies willen aansmeren. Daar twijfel ik niet aan, maar we zullen onze huid natuurlijk duur
verkopen. Zondag moeten we naar Kester Gooik, de ex-ploeg van Sleewaegen. Dat belooft
alweer een spannend kijkstuk te worden.”

