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VIERDE C

Thomas Broeckaert: 
“Efficiëntie vereist”
Cappellen - Herk-de-Stad
Zondag 15.00u

Na de ontnuchterende nul 
op zes moet Cappellen 
tegen Herk de Stad de 
trein weer op de rails 
zien te krijgen. “Geduld 
zal het sleutelwoord 
zijn”, vermoedt Thomas 
Broeckaert.

 In de laatste wedstrijden te-
gen Vosselaar en Sint-Lenaarts 
kwam Cappellen telkens op ach-
terstand. In de drang naar voor 
om de scheve situatie recht te 
zetten werden te veel risico’s ge-
nomen, met het gekende gevolg. 
De tot dan toe beste verdediging 
van de reeks incasseerde zeven 
doelpunten in twee wedstrijden.

 “Ik hoop dat we daaruit de no-
dige lessen hebben getrokken”, 
zegt Broeckaert. “In de twee 
voetballoze weekends hebben 
we alles kunnen laten bezinken 
en we herbeginnen met een pro-
pere lei. De kans op de periodeti-
tel is zo klein geworden, dat we 

daar niet meer bij moeten stilstaan. 
Belangrijk is dat we terug een reeks 
neerzetten en dan schuiven we au-
tomatisch weer naar de plaats waar 
we thuishoren.”

Dat Cappellen het moeilijk heeft 
tegen ploegen uit de rechterkolom, 
mag niet langer een struikelblok zijn, 
vindt de Cappelse libero.

“We weten nu hoe die ploegen 
ons tegemoet treden: terugplooien 
en dan rekenen op de tegenstoot. We 
zijn de voorbije weken twee keer in 
de val gelopen en weten dus wat ons 
te doen staat. We moeten eerst terug 
ons verdedigend blok neerzetten en 
vanuit de organisatie doordacht op 
zoek gaan naar een doelpunt. We 
hebben het onze tegenstrevers de 
laatste wedstrijden te gemakkelijk 
gemaakt. Dat mag niet meer gebeu-
ren.”
EN

SCHEIDSRECHTER: Laurence Meus.
CAPPELLEN: Jasper Vermeerbergen is nog twee 
wedstrijden onbeschikbaar. Chimedza is weer van 
de partij.. 
KERN: Brughmans, Van Zundert, Verboven, 
Broeckaert, Van Den Bogaert, De Corte, Van 
Hoydonck, Nana Diela,  Vanderheyden, Boeykens, 
Chimedza, Michel, Peeters, Ocak, Ristovic.

EN


