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Beekhoek zette na
Nieuwiaar al een
indrukwekkende reeks
neer en die kreeg zondag
een vervolg. De Gelenaars
wonnen het burenduel
tegen Zwaneven met t-o.

a Thuisdoelman Raf Van Lom-
mel keeg maarweinig werkop te
knappen. "Eigenlijk dwong Zwa-
neven na rust maar één kans en
verder moest ik alleen maar en-
kele hoge ballen uit de luchtpluk-
ken. Wij zetten een collectief ster-
ke prestatie neer. Iedereen heeft
zich goed van zijn taak gekweten.
Datwas de voorbiie wekenniet al-
tijd het geval, máar nu speelden
we wel heel volwassen en met de
goede mentaliteit. We konden
eindelijk ook eens de nul hou-
den. Ondertussen staan we op
een mooie vierde plaats. Hopei-
lijk kunnen we die vasthoudèn,
want ik zou Beekhoek graag aan
een eindrondeticket en/of pro-
motie helpen voor ik naar Oèvel
vertrek."

De 1-0 nederlaag kwam hard aan bij
Zwaneven. "Ik had dit trjdens de rusi
voorspeld", aldus trainer Luc Ceus-
ters. "Het zou ofwel 1-0 ofwel 0-1
worden. Voor ons was het een lastige
match op een moeilijk bespeelbaár
terrein. Er werd echt weinig goed
voetbal gebracht, maar de balviei één
keer goed voor hen. Voor ons was het
erop of eronder. Bij winst bleven we
in de running voor de eindronde en
moesten we nog vijf matchen voluit
gaan, ofi,vel werd het uitbollen tothet
einde.Hetisdatlaatste geworden.Na-
tuurlijk gaan we nog zo veel mogelijk
proberen te winnen, want iederèenis
eergierig."AiltrEuEs FREDERICKx
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Aan de aftrap
SCHEIDSRECI{TER: Mustapha Hajou.
BEEKHOEK: Van Lommef Vangheel
Boschmans, Ceerinckx, Laenen, Van Hou!
Wijnants, Van De Perre (85'Verwimp), Ceusters,
Vandenbergh, Dams.

ZWAf, EUEil: De Backe4 Thomas Janssens,

Wannes Vandendriessche {7r'Van Ballaer}, Van
Hoof, Cornelis, Brijs, Meeusen, Seuntjens,
Eyckens, Fissette (r8' Storms), Keusters.
DOEI,PUilT: 51' Ceusters 1-0.

GELE KAARïEr : Wijnants,Seuntjens.AF ,.àfr,..: , i. r.,t.r.
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Steven Van Hout van Beekhoek in duel met Christof Keusters van zwanÀven. Foro H,LDEVAN cErRr


