Bart Verhulst: “We moeten de jongens
vertrouwen blijven geven”

Bart Verhulst : “Eén keer dat goaltje maken en het tij kan keren.” — © Gregory Van Gansen

Terwijl Denderhoutem de voorbije weken de leidersplaats moest afstaan, raakt
Dendermonde niet weg van de laatste plaats. Goed voetbal, maar geen
resultaat.
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Bij het handjevol overgebleven supporters van de oudste club uit de regio is ‘de Leo’
een begrip. Niet alleen in het Ros Beiaardstadion, ook in Lebbeke, Grembergen en
andere plekken, is hij een vertrouwd gezicht die onverbloemd zijn gefundeerde
mening uit. Met zijn voetbalkennis slaat hij doorgaans de spijker op de kop.

“Dendermonde gaat het dit seizoen heel moeilijk krijgen”, liet hij vorige week weten.
“Goed voetbal brengen is één ding. Men moet het goede voetbal echter ook kunnen
doortrekken in de zone van de waarheid van de tegenstander. Het goede omzetten in
doelpunten. En dat lukt niet. De ploeg heeft niemand die een doelpunt kan maken.
Dan voetbal je jezelf in de problemen.”
Dat weet ook coach Bart Verhulst al te goed. “We moeten roeien met de middelen
die er zijn. We moeten de jongens vertrouwen blijven geven. Eén keer dat goaltje
maken en het tij kan keren. We blijven werken aan het scorend vermogen.”
Debuterende Amile Collijns: “Nu ook punten pakken”
Na een nul op zes moet Denderhoutem punten oogsten in Dendermonde.
Door zware blessurepech verscheen Denderhoutem zondag met een noodploeg
tussen de lijnen. Debutant Amile Collijns (19) imponeerde meteen met een dijk van
een prestatie op het middenveld.
“Mijn vader (David Collijns, red.) speelde ooit nog bij Denderhoutem. Ik ben fier dat ik
zijn voetsporen kan drukken. Zelf was hij niet aanwezig omdat hij als coach in de
dug-out zat bij Schoonaarde.”
“Ik trok me goed uit de slag, maar het is wel jammer dat we door vermijdbare goals
met lege handen achterbleven nadat we in de slotfase de jacht openden op de zege.
We moeten nu ook wel punten gaan pakken. Ik doorliep de volledige jeugdopleiding
bij FCV Dender. Na twee Covid-jaren bij de beloften koos ik voor Denderhoutem waar
ik in een toffe groep terechtkwam. Nu ligt de focus volledig op Dendermonde. Zelf
wil ik elke speelkans met beide handen grijpen.”

