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Voetbal PLAY-OFF 2 KV KORTRIJK - BERGEN 3-0

Baptiste Martin: ‘Wij moeten
nu zo verder doen'
maandag 15 april 2013 Om 3u00 Door flu

David Wijns probeert de bal binnen te houden voor de storende Pieterjan Monteyne.

Twee ruime zeges telde KV Kortrijk dit seizoen. Tot zaterdagavond. En net
als tegen Lierse (4-1) en Beerschot (4-0) was het in het eigen
Guldensporenstadion nog eens feest. Drie goals na een wapenstilstand
van 609 minuten.
De doelpuntenban is daarmee gebroken, maar achteraan bleef het bij de veekaa
op slot. Mede dankzij de wederoptredende Baptiste Martin die normaal gezien
nog enkele weken buiten strijd zou zijn. Van een wonderbaarlijke genezing
gesproken. ‘Ik heb hard gewerkt tijdens mijn revalidatie in Waregem en ik moet
een grote dankuwel zeggen aan Manu (Wemel, red. ) en Vincent (Callewaert,
red. ) want zij hebben me klaargestoomd.'

‘Ik sloot dinsdag pas aan met de groep en dat was veel sneller dan voorzien,
maar ik kon meteen normaal meetrainen. Ik speel nu nog met een tape en voel
dat ik geblesseerd ben geweest, maar echte pijn heb ik niet meer. Anders had ik
nu ook niet gespeeld, al waren er wel afwezigen', weet Martin.
‘Het was lang geleden dat we nog eens zoveel kwaliteit op de mat legden',
analyseerde de Fransman de ruime zege tegen Bergen. ‘De pressing was goed,
de opbouw ook en we hielden toch goed de bal bij. Vooral op links waren we dan
nog eens echt gevaarlijk. Na de 2-0 hebben we alles goed vastgehouden. Dankzij
doelman Darren Keet ook, dat klopt. Hij toonde alweer dat hij kwaliteit heeft en
dat is goed voor ons. Mochten we nog een doelpunt binnen gekregen hebben,
dan was het misschien nog bibberen geweest.'
‘Wij moeten nu zo verder doen in die Play-off 2. Er zijn nog drie mogelijkheden
om te winnen en nu gaan we de verplaatsing naar Bergen goed voorbereiden,
want ook daar willen we winnen. Deze poule is een moeilijke, maar we zijn echt
wel in staat om er iets in te doen. In elk geval was deze overwinning een opsteker
en bijzonder positief voor de groep, de club en de supporters', besluit Martin.

