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Herman Van Den Broeck ziet sportieve crisis uitdeinen

“Gebrek aan bezieling verontrust”
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“Lionel Bosco (foto) lijkt op een eiland te spelen”, zegt Herman Van Den Broeck. Foto: kms

Brussel / Neder-over-Heembeek - Na drie pandoeringen op rij
stellen de Brusselse fans zich vertwijfeld de vraag hoe een
grootmacht als Antwerp zondag kan worden afgestopt. We gingen
op de koffie bij gewezen sportief adviseur Herman Van Den
Broeck.

“De sportieve crisis deint uit”, stelt Van Den Broeck vast. “De cijfers
laten weinig verbeelding. Als je thuis meer dan negentig punten
incasseert, dan wordt het moeilijk om te winnen. Vooral het gebrek
aan bezieling is verontrustend. Je ziet niemand rechtstaan om de
ploeg op sleeptouw te nemen. Met aanvoerder Guy Muya en
Aleksander Lichodzijewski liggen wel twee leidersfiguren in de
lappenmand. Lionel Bosco zou de leidersrol kunnen overnemen, maar
hij lijkt vaak op zijn eigen eiland te spelen.”
“Het wordt in de strijd om de achtste plaats nu echt wel oppassen
voor Leuven Bears dat in een positieve spiraal raakte onder de nieuwe
coach Casteels. Louter kwalitatief heeft Brussels ongetwijfeld tien
keer meer potentieel in huis dan Leuven, maar ik zou momenteel geen
geld willen inzetten bij een onderlinge confrontatie. Ik praatte met
de terugkerende coach Serge Crèvecoeur en hij wil dit seizoen
afstand houden uit respect voor de huidige technische staf. Een
mooie geste van een gentleman.”
Natuurlijke reactie
De club verdient een pluim voor haar open communicatie, maar die
keert nu wel als een boemerang terug. “Het is niet ideaal wanneer de
spelers weten dat de trainers afscheid nemen. Je greep op de groep
verslapt dan automatisch. Het drong intussen ongetwijfeld door bij
de Amerikanen dat de club met de grove borstel door de kern zal
gaan.”
“Zelfs bij profs zie je dan vaak de natuurlijke reactie dat ze zich
proberen in de vitrine te spelen. In de zoektocht naar een nieuwe
club worden de eigen statistieken wel eens belangrijker dan de
cijfers voor de club. Tegen Antwerp zal uit een ander vaatje moeten
worden getapt dan de voorgaande weken.”

