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Ante Tolic: “Ik herkende sommige jongens niet meer”
Herk-de-Stad   4
Zwarte Leeuw 4

Na een spektakelwedstrijd 
moest Zwarte Leeuw zich 
tevreden stellen met een 
puntje waar het niet veel mee 
opschiet in de stand. 

 “Normaal gezien zou ik tevreden 
zijn met een punt na een wedstrijd 
zoals deze, maar vandaag niet. Zo-
lang het mathematisch mogelijk is, 
moeten we er in blijven geloven. Al 
zal het nu wel heel erg moeilijk wor-
den”, zegt Ante Tolic. “Ik blijf erbij, 
als we spelen zoals in de eerste helft, 
dan vallen we niet af. We speelden 
toen erg goed, maar helaas moest ik 
tijdens de pauze een gedwongen wis-
sel doorvoeren waardoor ons mid-
denveld ontregeld was. Na de rust
konden we geen kansen meer cre-
eren. We hadden ook afgesproken 
meer druk te zetten, vooral op hun 
backs, maar dat gebeurde te wei-
nig. Eigenlijk is dat het enige min-
punt dat ik wil onthouden van van-
daag, want voor het overige speelden 

we een goede partij. Maar we weten 
ondertussen uit ervaring dat iedere 
bal in onze zestienmeter gevaarlijk 
kan zijn.” 

“We slikken normaal gezien noch-
tans weinig doelpunten, maar van-
daag ineens vier na enkele individu-
ele fouten. Na de rust herkende ik 
sommige jongens niet meer. De or-
ganisatie was weg, maar ook de wil 
om een doelpunt te voorkomen ont-
brak bij sommigen. Ik denk dat het 

een gebrek aan vertrouwen is. Wan-
neer ik mijn jongens door de week 
zie trainen, begrijp ik niet waarom 
ze zouden twijfelen. Het kopje moet 
natuurlijk meewillen en daarom pro-
beer ik de groep ook te besmetten 
met mijn optimisme. Ook al is het 
blijkbaar een ongeschreven regel 
dat alles tegenvalt als je onderaan 
staat. Maar ja, regels zijn er om ge-
broken te worden.”
 FAVA

Zwarte Leeuw spectaculair gelijk. 
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