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NICK JANSEN:

Nick Jansen verscheen 

Herk-De-Stad - 
Sint-Lenaarts
Zaterdag om 20u

Nick Jansen verscheen 
vorige week aan de 
aftrap en was mee 
resultaatbepalend. Hij 
hoopt vanavond opnieuw 
te kunnen starten.

●● “Het deed vorige week 
deugd om nog eens aan een 
wedstrijd te mogen begin-
nen. Als je achteraf felicita-

ties krijgt omdat je een degelij-
ke prestatie afleverde, doet dat 
dubbel deugd”, geeft Nick Jansen 
toe. “Als voetballer wil je uiter-
aard spelen. Drie keer in de week 
komen trainen om op de bank te 
zitten, dat is niets voor een echte 
sportman. Je ziet die inspannin-
gen graag beloond worden met 
een basisplaats. Vorige zaterdag 
was het zover en ik hoop dat ik 
vanavond ook mag starten.”  
Jansen benutte vorig weekend 
na 22 minuten en een zwakke te-
rugspeelbal van een verdediger 
optimaal de ruimte. “Er bleef de 

bezoekende doelman niets an-
ders over dan me foutief af te 
stoppen. Gelukkig werd de straf-
schop, zij het in twee keer, goed 
benut. Als we die gemist had-
den, was winnen heel moeilijk 
geweest.”  
Vanavond krijgt Sint-Lenaarts 
met Herk-de-Stad opnieuw een 
team als tegenstander dat ze op 
papier moeten aankunnen. “Ik 
hoop dat iedereen na de recen-
te winst beseft dat we er nog he-
lemaal niet zijn. In Limburg moe-
ten we weer op de volle buit mik-
ken en de drie punten met alle 

middelen proberen mee naar 
huis te nemen. Iedereen voel-
de zich deze week heel goed op 
zijn gemak. Hard werken werd 
afgewisseld met de nodige hu-
mor. Alle matchen blijven be-
langrijk voor ons. Al gaat het 
ons tegen teams die hoger ge-
quoteerd staan wel gemakkelij-
ker af. De vierde C-reeks is trou-
wens een heel bizarre. Twee keer 
winnen is voldoende om boven-
aan te staan maar evenveel keer 
verliezen heeft hetzelfde effect, 
maar dan onderaan de rang-
schikking. We trekken best weer 

vanuit een sterke organisatie op 
puntenjacht en voor mezelf hoop 
ik weer aan de aftrap te mogen 
staan. Dan is het aan mij om die 
basisstek te verantwoorden”, be-
sluit Nick Jansen. sluit Nick Jansen. 
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SCHEIDSRECHTER: Nicolas Libois.
SINT-LENAARTS: Van Damme en Van Den 
Brande lossen Mariën en Traizi op het strafbankje 
af. Berghmans en Bevers komen nog niet in 
aanmerking. Voor Dyck wordt het afwachten hoe 
hij de wedstrijd van het tweede elftal verteerde.
KERN: Monsieurs, De Vrij, Jacobs, Gül, Rombouts, 
Adriaensen, Jaspers, Huygen, Geudens, Van Elven, 
Jansen, Mariën, Traizi, Aznag, Dyck, Stevens.
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