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Jens Verboven: “Het mag 
ook wel eens meezitten”ook wel eens meezitt
Cappellen
In de streekderby tegen Zwarte 
Leeuw boekte Cappellen de 
derde uitwinst van het seizoen. 
“Verdiend op basis van onze 
sterke tweede helft”, vindt Jens 
Verboven.

De Cappelse centrale verdediger 
was net als zijn trainer niet te spre-
ken over de eerste helft. “Misschien 
dachten sommigen na onze sterke 
start dat het vanzelf zou gaan, maar 
dat is natuurlijk een verkeerde instel-
ling”, zegt Verboven. “De thuisploeg 
knokte zich in de wedstrijd en we ga-
ven de tegendoelpunten te gemakke-
lijk weg. Twee keer reageerden we te 
slap op een afgeweerd schot, telkens 
met fataal gevolg.”

In de tweede helft kwam Cap-
pellen scherper voor de dag, al was 
Schoenmaekers nog dicht bij de wel-
licht fatale derde treffer. “Het mag 
wel eens meezitten”, aldus Verbo-
ven. “Na de te gemakkelijk wegge-
geven tegendoelpunten hebben we 
ons goed herpakt. De inbreng van 
Cephas Chimedza zorgde dan nog 
voor een kwaliteitsinjectie. We kon-

den de bal beter in de ploeg houden 
en kansen bleven niet uit. Belangrijk 
is dat we ons herpakt hebben na de 
opdoffer. Hopelijk hebben we ons 
lesje geleerd. In bevordering kan je 
alleen succes boeken met de juiste 
wedstrijdmentaliteit. De meeste 
ploegen teren op hun inzet en en-
thousiasme. Alleen door dezelfde 
ingesteldheid aan de dag te leggen 
maak je kans op succes.”

 Met vier op zes heeft Cappellen 
weer een stapje in de goede richting 
gezet, maar het einddoel is nog een 
eindje af. “De winst van vorige za-
terdag heeft alleen waarde als we op 
Tongeren de bevestiging brengen. 
Dat we enkele geelgeschorsten moe-
ten vervangen, mag geen probleem 
vormen met de bank waarover we 
momenteel beschikken.” momenteel beschikken.” 
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Verboven en Chimedza vieren de Cappelse zege. FOTO GMAX
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