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BREE - Cijfers zeggen 
niet alles. Ruim een half-
uur was er van enig klas-
severschil tussen SK Bree 
en het bedreigde Herk 
FC nauwelijks sprake. 
Integendeel zelfs. Als 
er op dat moment één 
ploeg aanspraak kon 
en mocht maken op een 
voorsprong op punten, 
waren het zeker de gas-
ten. Maar de thuisploeg 
hield het hoofd koel en 
besliste de match nog 
voor de rust.

Een bijzonder efficiënte thuis-
ploeg had aan een dol kwartiertje 
immers voldoende om de gasten 
definitief  tegen het canvas te 
meppen, met Kristof Bloemen 
(die in alle drie de doelpunten 
een voet of hoofd had) in de 
hoofdrol. Ook Jonah Remans 

 

 
 

 

besliste de match nog 

mocht genieten van de gulheid van 
zijn maatje in de spits. “Zo zie je 
maar hoe het in een match plots kan 
keren”, analyseerde de Breese spits 
de knotsgekke eerste speelhelft. “De 
bezoekers kwamen bijzonder sterk 
voor de dag en zelfs zonder levens-
grote Herkse kansen kwamen we 
toch enkele keren gelukkig weg. Zij 
scoorden echter niet en laat dat dit 
seizoen nu net één van onze sterke 
punten zijn: geduldig wachten 
op de kansen en dan genadeloos 
toeslaan.”
“Dat is natuurlijk zuur voor de ex-
ploeg van onze trainer, maar ik ge-
loof niet dat zij moeten strijden om 
het behoud. Ze spelen leuk voetbal, 
hebben met Appeltans en Aquino 
enkele sierlijke spelers in huis en ze 
zullen toch ook niet iedere week 
tegen zo een sluwe tegenstander 
moeten opboksen.”
Het gezicht van Robin Stroobants 
stond op onweer. “Voetballend 
vond ik ons zeker niet de mindere, 
maar na negentig minuten is er 
wel een bijzonder hard verdict. 
Wij wisten dat Bree een typische 
counterploeg is, maar toch hebben 
wij ons in dat derde kwartier laten 

 
verrassen. Of ik bij de rust nog 
geloofde in de ommekeer? Jazeker, 
maar als je niet scoort, kan je ook 
niet terug in de match komen, he. 
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Hopelijk zit het de komende weken 
iets meer mee.”

Eddy STIENISSEN

“Wij scoren heel gemakkelijkelijk”

Pittig duel 
tussen Aquino 
en Ulenaers.
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