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'nWegaan
opnieuw genieten"

De spelers van Beekhoek leven zich uit op training.

Nooit eerder in de
clubgeschiedenis narn
Beekhoek deel aan de
Beker van België en nu
staan de Gelenaars zelfs
te pronken in de vierde
ronde. Het bestuur; de
spelers en de trainer leggen
uit welke impact zo'n
bekerstunt heeft op een
derdeprovincialer.

Secretaris Pauwels:
"Zegen én een vloeko'

e "Vooronsis de CofidisCupon-
dertussen een zegen, maar toch
ook een vloek", zegt secretaris
Ronny Pauwels. "Door die extra
wedstrijden moeten we een ex-
treem druk programma afwer-
ken, maar tegelijkertdd is het
natuurlijk een schitterende er-
varing. Voor de club is dit echt
van onschatbare waarde. Fi-
nancieel was het al een meeval-
ler, omdatwe in de eerste twee
rondes druk bezochte thuis-
wedstrijden speelden en vorige
week verdienden we onze kos-
ten voor de verre busreis terug.
We kregen ook nooit eerder zo-
veel aandacht van de media,
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aardvergroot. Of dat ook effect op de
sponsors en /of het aantal jeugdspe-
lers gaat hebben, zal later nog moe-
tenblijken. Ondertussenword ikwel
overal aangesproken, want iedereen
leeftechtmee. We zijntrouwens echt
wel uniek, wantwe zijn nog de enige
derdeprovincialerin de Cofidis Cup.
Dit zullen we wellicht nooit meer
meemaken en daarom moeten we
er met volle teugen van genieten."

TrajnerWim Wuyts:
"Een droom"

Net als alle andere clubleden ge-
niet trainer Wim Wuyts van het be-
kersucces. Geen enkele provinciaie
trainer kan zo'n goed voorberei-
dingspro gramma voorle ggen. "Voor
een trainer is diteen droom. Vooreen
derdeprovincialer is het normaal on-
denkbaar om in de voorbereiding
tegen een derdeklasser, een club
uit bevordering en twee eerstepro-
vincialers te spelen. Wij krijgen die
matchen zo voorgeschoteld en uit
zo'n ontmoetingen leer je erg veel.
Al zorgen die wedstrijden wel voor
een overladen programma. Daarom
hebbenwe voor de wedstrijdenvan
de BekervanAltwerpen en de Bêker
van Geel een rotatiesysteem in het
leven geroepen, waardoor iedereen
speelkansen krijgt. We mogen onze
jongens nog niet opbranden, want

het grote werkbegint eigenlijk pas
volgende week. Ondertussen zijn de
jongens natuurlijkwel al fl ink op el-
kaar ingespeeld en de groepsgeest
was nooit eerder zo goed."

Spe[er Steven Van Hout:
"Onvergete$ike ervaring"

Beekhoek boekte in de Beker van
België al enkele opmerkeiijke re-
sultaten op basis van wilskracht en
teamspirit. "De sfeer in de groep is
inderdaad uniek", legt Steven Van
Hout uit. "De Bekervan België is echt
een zegen voor het team. Onze re-
sultaten gaven een serieuze boost,
waardoorwe iedere weeknog gemo-
tiveerder aan de aftrapverschijnen.
Dit is voor ons de best denkbare voor-
bereiding. We zijn ondertussen vol-
ledig op elkaar ingespeeld en tegelij-
kertijd is het een onvergetelijke erva-
ring. Nooit eerder maakten we zo'n
verre verplaatsing met de bus, wat
ook een hele belevenis was. Vooral
tijdens de terugreis hebben we ons
flinkkunnen uitleven en die avond
zullenwe nooit meervergeten. Zon-
dag trekkenwe nu naar derdeklasser
Ath en wellicht vormt die wedstrijd
het eindstation. Daar verliezen zou
totaal geen schande zijn, maar wij
gaan in de eerste plaats natuurlijk
opnleuw
beuren."

genieten van het hele ge-


