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VOETBAL - VIERDE KLASSE C

“Ik zie Houtvenne 
als een uitdaging”
“Ik zie Houtvenne 
VOETBAL - VIERDE KLASSE C

 Glenn Van Asten na dit seizoen naar eerste provinciale

Herk - Oosterzonen
Zaterdag om 20.00u

De kans dat Oosterzonen 
zijn ambitie om een prijs 
binnen te halen ook 
waarmaakt, wordt met de 
week kleiner. Dat beseft 
ook Glenn Van Asten, al 
wil hij voorlopig van geen 
wijken weten.

 Toch zakte geel-rood na het 
verlies op het veld van leider 
Neerpelt verder weg. Van As-
ten: “De eerste twintig minu-
ten waren we de betere ploeg 
op het veld van de Limburgers. 
Door een individuele fout van 
mezelf kwamen we plots op ach-
terstand. Ik had de opdracht ge-
kregen om Harald Pinxten te 
bewaken, maar ik verloor hem 

even uit het oog. Hij dook op aan de 
tweede paal en scoorde. Het was de 
eerste keer dat Neerpelt aan ons doel 
kwam, dus dat gaf een knauw in ons 
vertrouwen.” 

Oosterzonen startte het seizoen 
met het doel om minstens de eind-
ronde te spelen. Die ambitie dreigt 
steeds verder weg te drijven. Is het 
seizoen daarmee mislukt? Van As-
ten: “Dat hoor je me niet zeggen. Het 
seizoen duurt nog zeven wedstrijden 
en er kan nog veel gebeuren. Ander-
zijds moet je vaststellen dat we on-
der onze waarde geklasseerd staan. 
Ik ben er van overtuigd dat de kop-
ploegen nog steken laten vallen, 
maar de kans dat we een prijs mee-
graaien wordt klein. Bovendien oogt 
ons programma niet van de poes. De 
clubs die bovenaan het klassement 
draaien hebben we gehad, maar de 
ploegen die hun punten nog brood-
nodig hebben passeren de revue 

nog. Neem nu Zwarte Leeuw en De 
Kempen. Dat zijn ploegen waar je in 
deze fase van de competitie een taaie 
klant aan hebt.” 

Na slechts een seizoen verruilt Van 
Asten Oosterzonen voor Houtvenne. 
Vanwaar die stap? Van Asten: “Ik had 
onmiddellijk een goed gevoel bij die 
club. Ik heb in eerste en tweede na-
tionale gespeeld en ga nu naar eer-
ste provinciale. Ik zie dat niet als een 
degradatie, maar als een sportieve 
uitdaging om Houtvenne naar het 
nationale voetbal te brengen.”

SCHEIDSRECHTER: Gerard Cuypers.
OOSTERZONEN: Van der Veken is geschorst. 
Belmans en Jeunen zijn geblesseerd (enkel). Eren 
heeft last van de rug en is twijfelachtig.
KERN: Wagemans, Gerits, Van Tilburg, Eren, De 
Graef, Nuyts, Prud’homme, Van Asten, Balbi, 
T’Seyen, Goyvaerts, Driesen, Hassounfi, Rolvink, 
Engelen, Vervaeren.

ERWIN VANDENBERGH

Glenn Van Asten van Oosterzonen houdt Alban Grepi van Witgoor af. FOTO GMAX


