
 

 

Richard Mendoza: “Derby’s zijn 
altijd de leukste matchen” 
 

 

Richard Mendoza wil met goede prestaties de poort openen om volgend seizoen weer op nationaal niveau te 

voetballen. — © Geert De Rycke 

 

Zondag speelt Dendermonde zijn eerste echte thuismatch van het seizoen. In de 

derby tegen Berlare wil Richard Mendoza de nul van het bord halen 

Marc De Decker 

Donderdag 9 september 2021 om 11:30 
 
 

Het plotse overlijden van terreinverzorger Eeckhoudt (66) zorgt voor donkere 

onweerswolken boven de komende derby. Na dertig jaar verdwijnt er weer een 

vertrouwd beeld uit het Ros Beiaardstadion. 



Al bekomen van de nederlaag op Grembergen? 

Richard Mendoza Severino: “Het was niet gemakkelijk, maar ondertussen hebben 

we het wel kunnen plaatsen. We trekken ons op aan de gedachte dat we ons niets te 

verwijten hebben. We waren zeker de evenknie van Grembergen. Dat je dan door een 

geschenkje van de scheidsrechter verliest is zuur. Aan de tussenkomst van de 

doelman was niets fout. Hij had eerst de bal en contact met de aanvaller was niet te 

vermijden. Misschien dat de referee floot omdat er in het begin van de tweede helft 

een twijfelhandspel was in hun voordeel en dat werd niet gefloten. Dat had wel 

gekund. Maar goed, het is gebeurd en we moeten verder.” 

Geen probleem gehad met de kleuren? Je oude ploeg Lede speelt ook in groen-

wit. 

“Integendeel. Het zorgde zelfs voor een persoonlijke boost, want aan mijn afscheid bij 

Lede hou ik geen te beste herinneringen over.” 

Van nationaal terug naar provinciaal voetbal. Een stapje terug? Geen spijt van je 

keuze? 

“Zeker niet. De sfeer en de mentaliteit binnen de groep is heel goed. Als groep 

kennen we ook onze doelstellingen. Dit is dan een nieuwe ploeg met veel vreemde 

jongens, ik denk dat veel ploegen ons zwaar onderschatten. Nee, we gaan geen top 

vijf spelen, maar evenmin zijn we het zwakke broertje. Zelf wil ik met goede prestaties 

de poort openen om volgend seizoen weer op nationaal niveau te kunnen 

voetballen.” 

Zondag spelen jullie tegen Berlare een tweede derby op rij? 

“Toch voor de club. Voor mezelf is dat niet direct het geval. Je voelt wel de derbysfeer 

bij bestuur en staf en daar trek ik me aan op. Zo’n derby, dat zijn nu eenmaal de 

leukste matchen. We willen zondag de nul achter onze naam weghalen.” 

 


