VOETBAL 2DE PROVINCIALE B: LUC BRYS
Dennis Van der Putten ziet Ternat zes op zes pakken

“Stek in top vijf is ons doel”
In de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar was Ternat tegen staartploeg Machelen op de
afspraak en pronkt het meteen met een zes op zes. Aanvoerder Dennis Van der Putten is blij met de
opwaartse spiraal.
“We hervatten de competitie met een weekje vertraging omdat we de derby tegen Lennik nog voor
de winterstop hadden afgehaspeld”, legt aanvoerder Dennis Van der Putten uit. “Op 23 december
was Ternat-Lennik trouwens de enige wedstrijd in onze contreien en we kregen een pak volk over de
vloer. De kantine draaide als nooit tevoren, maar we kregen wel 0-3 op onze doos.”
“Op BOKA United startten we 2019 met een 0-1-overwinning en we trokken die goede lijn thuis
tegen CS Machelen door. Het was belangrijk om aan klantenbinding te doen, want we spelen nog
viermaal na elkaar thuis. Meise, Schepdaal, Huizingen en Strombeek zijn immers straks te gast. Door
de slechte staat van ons veld wisselden we in het begin van de competitie enkele wedstrijden en
speelden toen vijf keer na elkaar buitenshuis. Hoewel we meer verdienden, leverde het maar een
magere buit van vijf op vijftien op. We willen het er in eigen stadion natuurlijk beter van afbrengen.”
“Tegen Machelen gingen we vorige zondag de rust in met een doelpunt van Axel Vermeir, maar we
lieten de kansen onbenut om de score verder uit te diepen. In de tweede helft kwamen de
bezoekers bij hun eerste kans uit het niets meteen langszij. Michael De Becker zorgde met een
kopbaldoelpunt voor het gepaste antwoord.”
“We staan nu vijfde op acht punten van leider Meise, die zondag bij ons op bezoek komt. We ruiken
dus de kans om wat dichterbij te sluipen. Een stek in de top vijf is ons doel en dat moet met onze
kern best haalbaar zijn.”
Fusie met Wambeek?
“Intussen gonst het fusiegeruchten. Een samenwerking met buur Wambeek op het vlak van de
jeugdwerking lijkt me zeker heilzaam, maar ook een fusie tussen beide clubs zou me niet ongenegen
zijn, want schaalvergroting is nu eenmaal op alle vlakken nodig.”
Volgende thuiswedstrijd thuis tegen Meise op 27-01-2019 aftrap 15:00
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