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ZONDAG 14.30U SK BREE - HERK FC 

“Volgend jaar moet ik doorbreken”“Volgend jaar moet ik doorbreken”
BREE - Ondanks het leeftijdsver-
schil van vier jaar kunnen Kristof 
(23) en Glen (bijna 19) Bloemen 
perfect doorgaan als mekaars 
voetballende evenbeelden. 
Beiden pakken het liefst uit met 
razendsnelle rushes langs de 
flanken en zijn altijd goed voor 
een flitsende actie. Een plezier 
voor elke trainer om over zulke 
raspaardjes kan beschikken. 

“Toch was het zondag pas de 
derde keer dat we dit seizoen 
samen op het wedstrijdblad 
stonden voor een competitie-
match”, begint Kristof. “Dat is 
zonde want spelen met je broertje 
en dan ook nog in dezelfde linie 
geeft je zonder meer een kick. Een 
actie maken en dan mekaar met 
een loepzuivere pass in stelling 
brengen. Bestaat er iets mooiers? 
Dat Glen nog niet veel aan de bak 
komt, heeft ook wel te maken met 
de principes van onze trainer. 
Jos Meykens is honkvast zodat 
meestal dezelfde groep geselec-
teerd wordt. Voor een jonge speler 
is het dan al moeilijk om door te 
breken. Maar toch ben ik ervan 
overtuigd dat Glen alles heeft om 
in de komende jaren uit te groeien 
tot een echte stamspeler”, bewie-
rookt Kristof zijn jongere broer.

Wachten op een blessureWachten op een blessure
“Daar reken ik ook een beetje 
op”, knikt Glen instemmend. 
“Ik ben nog jong en ik mag niet 
vergeten dat ik het seizoen nog bij 
de junioren startte. Na een maand 
ben ik doorgeschoven naar de A-
kern en dan is iedere speelgelegen-
heid mee gepakt. Ik ben misschien 
iets minder technisch dan mijn 
broer, maar in de actie ben ik on-
getwijfeld vinniger. Net daarom 
had ik op meer gehoopt. Nu moet 
ik wachten op het uitvallen van 
een geblesseerde of geschorste 
speler om mijn kans te krijgen. 
Een beetje frustrerend want ik 
meen voldoende kwaliteit in huis 
te hebben om op een bankzitje te 
mogen rekenen. Ik focus me nu 
maar op volgend seizoen want 
dan wil ik absoluut doorbreken.”

Eddy STIENISSENEddy STIENISSEN

SK BREE: Het is onduidelijk of Re-
mans en Grobben (skistage) tijdig 
terug zijn. Ook Daniëls (lies) en 
Vaesen (spierletsel) zijn twijfelachtig. 
De kern: Bauduin, Bosmans, J. en K. Bloemen, 
reyns, Daniels (?), Didden, Hermans, Knevels, 
Lemmens, Poelmans, Slechten, Ulenaers, Vaesen 
(?). 

 

“Het grootste verschil tussen ons twee? Ik ben veel vinniger dan Kristof”, stelt Glen (r).  

Broers Bloemen 
(Bree) knokken 
beiden voor 
basisplaats 
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