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Lars Van Den Brande: “Blij voor Jelle”
Sint-Lenaarts

Sint-Lenaarts dikte het 
puntentotaal vorige 
zaterdagavond weer met 
een puntje aan. De oogst 
was vooral de exponent van 
de wilskracht.

Op voorsprong klimmen zat 
er voor eigen volk weer niet in. 
Het was Leopoldsburg dat na ze-
ven minuten al de maat van de 
thuisploeg nam. “De eerste keer 
dat Leopoldsburg in de buurt van 
onze doelman kwam, was het 

meteen bingo”, aldus Van Den Bran-
de. “We waren dus al heel vroeg op 
achtervolgen aangewezen.”

Leopoldsburg deelde de eerste 
helft dan wel de lakens uit, zonder 
een sterke tussenkomst van doelman 
Frederix had Mariën de bordjes net 
voor rust in evenwicht gebracht. 
“Het was meteen ook de enige doel-
kans die we de eerste helft konden 
afdwingen. De Limburgse doelman 
pakte de bal in ieder geval heel klem-
vast. Het had bijgevolg gekund.”

Drie minuten na de herneming 
was het dan weer bingo. Niet gedacht 
dat het dan definitief over en uit was? 

“Die invaller loste dat prachtig op en 
lobte perfect onze doelman. De ma-
nier waarop die tweede treffer tot 
stand kwam, had nooit mogen ge-
beuren. Wij mochten een hoekschop 
nemen waarna Leopoldsburg heel 
snel omschakelde. Gelukkig kon 
Adriaensen drie minuten later de 
aansluitingstreffer scoren en geloof 
me dat we ons daar flink aan optrok-
ken.”

Het was zelfs zeer mooi. “Abso-
luut en ik was blij voor hem. Jelle is 
aan een regelmatig seizoen bezig en 
scoorde nu ook zijn eerste. Achteraf 
was die heel belangrijk want het gaf 

iedereen een extra boost. Dank zij 
veel wilskracht en power bereikten 
we in de slotfase dan toch de pun-
tendeling.”

“De jongeren van ons team doen 
het niet slecht. Zelf ben ik best te-
vreden over de manier waarop deze 
campagne loopt. Ik speel niet altijd 
op mijn favoriete stek, maar krijg tot 
hiertoe voldoende speelkansen. Nu 
nog hopen dat onze volgende thuis-
wedstrijd tegen Overpelt eens gun-
stig mag verlopen.”
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Hamza Rizki: “Het mocht zo
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