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“Er is te weinig kwaliteit”“Er is te weinig kwaliteit”
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Coach Bart Willemsen wil versterking halen in tweede en derde klasse 

Zwarte Leeuw
Zwarte Leeuw liet door Zwarte Leeuw liet door 
de 2-3 nederlaag tegen 
Cappellen opnieuw 
een kans liggen om 
aansluiting te vinden bij de 
middenmoot. “We hebben 
een kwaliteitsinjectie nodig, 
en die gaat er ook komen”, 
luidt de conclusie van 
trainer Bart Willemsen.

 “Concreet zoeken we iemand 
voor het middenveld en iemand 
voor de aanval. Binnen veertien 
dagen hoop ik hierover duide-
lijkheid te hebben”, zegt Wil-
lemsen. “We gaan zeker geen 
jongens bijhalen om bij te ha-
len. Ze moeten evenwaardig 
of zelfs beter zijn dan de huidi-
ge spelers. In tweede of derde 
klasse zijn er altijd spelers die 
net tekortkomen. Daar moe-
ten voor ons echte versterkin-
gen bij zitten. De club is ook be-
reid om die inspanning te doen. 
Mits een tweetal versterkingen 
denk ik dat wij een heel goede 
terugronde kunnen spelen.”

Vooral de krappe kern is een 
groot risico voor Zwarte Leeuw, 
dat dit seizoen gelukkig ge-
spaard blijft van blessures. “We 
trainen momenteel met vijftien 
kernspelers. Govaerts is nood-
gedwongen moeten stoppen, 
De Schutter en Coertjens heb-
ben er zelf de brui aan gegeven. 
Van onze wisselspelers haalt 

voorlopig alleen Gilops het niveau 
van vierde klasse, en dat wil zeggen 
dat ik eigenlijk maar één valabele 
wisselmogelijkheid heb.”

Willemsen, die na de wedstrijd 
bijzonder boos was, beseft wel 
dat hij zijn spelers weinig kan ver-
wijten. “Ik kan niet zeggen dat ze 
er niet alles aan gedaan hebben. 

Je kon het onderscheid ook niet 
maken tussen het sterrenteam 
van Cappellen en Zwarte Leeuw, 
maar in onze positie kan je nu een-
maal niet altijd vrede nemen met 
alleen maar inzet. We hebben de 
wedstrijd zelf uit handen gegeven, 
want we hadden ze echt onder con-
trole. In onze positie moet je zo’n 

matchen absoluut winnen. We heb-
ben goed geteld en Cappellen is vier 
keer aan ons doel geweest, maar 
het was wel drie keer raak. Dan ben 
je enorm teleurgesteld. Als we had-
den gewonnen, dan was die slechte 
start vergeten. Nu blijven we ach-
terop hinken.”terop hinken.”
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