Sam Brassaert en Kerksken winnen 25 competitiematchen op
rij
aldus de man die er zelf al 11 heeft
behaald bij de seniores. "Hoe vaak
ik kampioen werd in de jeugd, heb
ik niet bijgehouden."
Bij Kerksken staat het nu al vast
dat men ook volgend seizoen met
dezelfde zes basisspelers zal
aantreden. "Onze zesde man is
Eddy Charloteaux maar die is altijd
paraat. Indien hij niet tussen de
lijnen staat, is hij aan de zijlijn bezig
met ons en indien hij wordt
opgesteld, geeft hij steeds het
beste van zichzelf. Hij is op zijn 46
jaar nog steeds een winnaar in hart
en nieren.
Sam Brassaert.
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Morgen wordt de laatste speeldag
afgewerkt in de eerste ronde van
de competitie en kampioen en
leider Kerksken speelt thuis. Het
krijgt Maubeuge op bezoek en dat
is dit seizoen niet meteen de
moeilijkste tegenstander uit de
reeks.

Kaatsen
"We onderschatten met Kerksken
geen enkele tegenstander en we
willen iedere match winnen", zegt
kleinmidden Sam Brassart.
"Maubeuge heeft dit seizoen nog
maar weinig sprekende resultaten
behaald, maar dat is geen reden
om het licht op te nemen. Wij willen
gewoon iedere match winnen. We
hebben vandaag al 70 van de 75 te
verdienen punten verdiend. Dat is
een mooi resultaat. We moesten in
de 25 gespeelde matchen 101
spellen toestaan aan de
tegenstanders, een gemiddelde
dus van vier per match. Dat wil
evenwel niet zeggen dat we dit
seizoen kampioen zullen worden
met de vingers in de neusgaten.
We willen echter alles op alles
zetten om met Kerksken een tiende
titel te veroveren in twaalf jaar.",
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Sam Brassart wil vandaag niet
gezegd hebben dat hij met
Kerksken opnieuw kampioen zal
worden. "In de play-offs kan er nog
van alles gebeuren en iedereen
vertrekt van nul. De tien punten
voorsprong die we nu hebben op
Thieulain, worden weggevaagd.
We moeten dus in alle matchen
ons beste doen om te winnen.
Zolang we met de huidige ploeg
kunnen samenspelen en we
gespaard blijven van kwetsuren,
kunnen we meedoen voor de
eerste prijs. Nicolas Nantel op
achterman, Benjamin Dochier op
grootmidden, David De Vits en
Christophe Monnier aan de koord
en ikzelf als kleinmidden, we
vormen een echte vriendenkring en
we spelen iedere match om te
winnen. Over het eindresultaat
praten we pas aan het einde van
het seizoen", besluit Sam
Brassaert. (HFO)
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