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Zwarte Leeuw
versterkt zich
Zwarte Leeuw

Karim Didi (Hoogstraten) moet mee behoud afdwingen

Zwarte Leeuw
Zwarte Leeuw zet alles 
op alles om de kern 
te versterken voor de 
winterstop. Geel-zwart 
plukt Karim Didi weg bij de 
buren uit Hoogstraten.

De 22-jarige Nederlander 
stond vorig seizoen doorgaans 
in de basis voor Hoogstraten, 
maar de jongste maanden start-
te hij steevast op de bank. “Ik wil 
weer voetballen”, aldus Didi. 
“Waarom ik naast de ploeg viel, 
weet ik zelf niet. Ik trainde altijd 
hard en deed enorm mijn best. 
Maar ik verwijt niemand iets, ze-
ker Bart Wilmssen en Regi Van 
Acker niet. Hoogstraten was een 
club tweede klasse waardig, alles 
was van A tot Z geregeld. Ik denk 
niet dat ik dat nog veel zal mee-
maken. Maar ik wou op het veld 
staan. Ik ben een voetballer, geen 
bankzitter.”

Bij Zwarte Leeuw komt Didi 
plots in de staart van vierde klas-
se terecht. “Tegen Witgoor ben 
ik gaan kijken, en ik ben inder-
daad wel een beetje geschrok-
ken. Maar ik zie het als een uitda-
ging. De contacten zijn tot stand 
gekomen via Sven Schoenmae-
kers, en daarna heeft de trainer 
me gebeld. Hij deed heel veel 

moeite, want bijna dagelijks kreeg 
ik een telefoontje. Dat heeft me wel 
overtuigd. Ik ben er ook zeker van 
dat we ons gaan redden, anders had 
ik deze stap niet gezet”, aldus Didi, 
die hoopt weer op zijn beste positie 
te mogen spelen. “Zoals bij Sint-Le-
naarts, toen ik achter Thomas Ste-
vens speelde. Daar heb ik 17 keer ge-
scoord. Maar bij Hoogstraten staat 
daar Fockaert, en die maakte er 35. 
Dan kan ik natuurlijk niets zeggen.”

Didi speelt komend weekend te-
gen Grimbergen nog een laatste keer 
bij Hoogstraten. “Ik denk echter niet 
dat ik geselecteerd ga worden. Ze 
hebben zaterdag met 5-0 gewonnen 
en Fockaert komt terug. Ik reken niet 
op een selectie.”op een selectie.”
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