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VOETBAL - VIERDE KLASSE C

“We hebben gezongen 
voor onze jarige trainer”
Witgoor

“We hebben gezongen 
Robbe Claes scoort twee doelpunten tegen Zwarte Leeuw

Op het veld van Zwarte 
Leeuw realiseerde Witgoor 
zijn vierde overwinning 
in vijf wedstrijden: 1-4. 
“De laatste weken is het 
aangenaam voetballen en 
dus echt genieten”, lacht 
doelpuntenmaker Robbe 
Claes.

De 25-jarige spits tekende in 
Rijkevorsel voor de 0-3 en de 0-4. 
“Eerst zette ik een strafschop om 
na een fout van de doelman op 
mezelf”, zegt Robbe Claes. “Vo-
rig seizoen verzilverde ik ook 
een paar elfmeters en omdat ik 
me goed voelde, nam ik mijn 
verantwoordelijkheid. De doel-
man koos de juiste hoek, maar de 
bal was hard genoeg getrapt. De 
0-4 vloeide voort uit een mooie 
aanval over rechts. Schops zette 
voor en ik knalde in één tijd bin-
nen. Daarna liet ik de 0-5 nog lig-
gen. Doorlopend had ik in deze 
wedstrijd het gevoel dat we aan 
het langste eind zouden trekken, 
ook al maakten we het verschil 
pas in de tweede helft. Momen-
teel loopt het echt gesmeerd. Er 
staat een blok, iedereen kent zijn 
taak en voert ze nauwgezet uit. 
We moeten wel nuchter blijven 

en niet overmoedig worden. Het is 
een voordeel dat iedereen bij ons kan 
scoren. We kunnen haast allemaal 
gevaarlijk zijn. De zege bij Zwarte 
Leeuw kwam ook als geroepen, om-
dat onze trainer jarig was. Dat had 

hij pas vlak voor de match gezegd. 
Achteraf hebben we voor hem ge-
zongen. Uiteraard deed de overwin-
ning hem deugd. Hij stopt ook zoveel 
energie in zijn job. Ikzelf voel me uit-
stekend. Ik kon mijn doelpuntento-

taal aandikken tot vijf en dat is goed 
voor het vertrouwen. We zitten nu 
aan zes matchen zonder nederlaag, 
met een oogst van veertien op acht-
tien”, besluit Robbe Claes.tien”, besluit Robbe Claes.
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