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Richard Mendoza: “Ons opladen voor 
de training wordt steeds moeilijker” 
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De situatie in Dendermonde wordt met de week moedelozer. Zich blijven 

optrekken aan de boodschap dat men wel goed voetbal speelt, brengt geen 

baat. 
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Zien de spelers het eigenlijk nog zitten? Twee puntjes uit twaalf matchen is 

immers niet bemoedigend? 

Richard Mendoza: “Als ik eerlijk mag zijn moet ik bekennen dat het met de week 

moeilijker wordt. Zich opladen voor de wedstrijden op zich, dat lukt bij iedereen nog 

heel goed. Maar voor de dinsdagse en donderdagse trainingen is dat wel een stuk 

moeilijker. Voetballend zijn we niet de slechtste ploeg van de reeks maar als je geen 

punten pakt koop je daar weinig voor.” 



Om punten te pakken moet je wel doelpunten maken? 

“Klopt. We hebben tot nu toe slechts zes keer gescoord. Dat is een vaststelling en 

geen verwijt naar de aanvallers. In het begin van de competitie konden we zelfs geen 

kans bij elkaar voetballen. We raakten niet in de zestien van de tegenstander. Daar 

kwam beterschap in. Nu krijgen we wel al kansjes. Maar die ook omzetten, dat lukt 

maar niet. De jongens werken hard, doen hun best maar vaak wil het hoofd niet 

mee.” 

Prettig is anders? 

“Een situatie als deze heb ik nog nooit meegemaakt. Niet bij de jeugd, niet bij een 

eerste ploeg. En ik zal niet alleen zijn. Voor de meeste jongens is dat zo. Op het werk 

beginnen stilaan de mopjes te komen. Niet onlogisch als je elke maandag moet 

vertellen dat we weer hebben verloren. Je lacht dan wel mee, maar elke week wordt 

dat toch iets groener lachen.” 

Is het dan vooral proberen om voor zichzelf gaan voetballen naar volgend 

seizoen toe? 

“Dat is nog zowat de enige motivatie die rest. Hoewel dient gezegd dat tussen de 

spelers en staf de sfeer nog steeds goed is.” 

Heeft de trainerswissel iets veranderd? 

“Heel weinig. Om niet te zeggen niets. Bart en Abdel werkten voorheen al samen en 

deelden dezelfde visie. Alleen wat kleine accenten zijn gewijzigd.” 

 


