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DAMIEN HAUSPIE - EVC BESELARE

«Trainer kijkt niet naar namen»
Hoe verliep de oefencampagne van Beselare in de
aanloop naar het nieuwe seizoen dat komend
weekend van start gaat? 
«We hebben er globaal gezien een goede voorbe-
reiding opzitten», aldus Damien Hauspie. «Qua re-
sultaten waren er niet echt uitschieters, maar dat
lijkt me logisch gezien het groot aantal nieuwko-
mers, een vijftiental voor onze beloften- en eerste
ploeg samen. Bovendien trokken we ook nog eens
een nieuwe trainer aan. Een nieuwe trainer en veel
nieuwe spelers, zoiets vergt tijd. De voorbije
maanden stonden dan ook in het teken van opbou-
wen. We willen dit seizoen beter doen dan vorig
seizoen. Toen pakten we veertig punten en eindig-
den we tiende. We openen de competitie in Passen-
dale en ontvangen een week later Zarren, twee
promovendi. We zullen hen met respect bekam-
pen, maar toch verwacht ik dat we oogsten tegen
hen. Vorig seizoen openden we de competitie met
een één op zes. Wat mij betreft, mag het nu meer
zijn», stelt de voorzitter, die ziet dat trainer Dewit-
te ook de jeugd kansen biedt. «De trainer kijkt niet
naar namen. Als de jonge gasten beter zijn, dan
spelen ze. Ze dwingen die kansen zelf af.» (BPW)

DERDE PROVINCIALE A
YOUNES DEBEUF - BS GELUVELD

«Voetbalplezier teruggevonden»
Younes Debeuf lijkt zijn rampzalig seizoen bij SK
Geluwe tijdens de voorbereiding met BS Gelu-
veld al in de vergeethoek te hebben gevoetbald.
In die voorbereiding scoorde Debeuf al elf keer.
«Ik heb het voetbalplezier teruggevonden», al-
dus Debeuf. «Over mijn passage bij Geluwe wil ik
niet veel kwijt. Ik kwam er na mijn periode in
Zonnebeke vol vertrouwen en messcherp toe. Ik
vind niet dat ik er voldoende kansen heb gekre-
gen. Toen hun trainer me uit de selectie weerde
en voor een zestienjarig kereltje koos, was voor
mij in februari de maat vol. Met Geluveld koos ik
voor een ploeg die een aantal jongens in de ran-
gen heeft lopen met wie ik nog in mijn eerste sei-
zoen in Zonnebeke heb gevoetbald. De integra-
tie verliep dan ook heel vlot. Ik stel vast dat we al
een hechte vriendenbende zijn. Getuige het slui-
ten van de kantine in de vroege uurtjes. We zul-
len het dit seizoen van onze teamspirit moeten
hebben. Ik hoop dat we na titelkandidaten
Houthulst en Westrozebeke en toppers als Koe-
kelare, Keiem, Beselare en Staden tegen de eind-
rondeploegen kunnen aanleunen. Het liefst ge-
raken we natuurlijk zelf in die eindronde.» (BPW)

AMAURY RODRIGUEZ DA SILVA 
SASSPORT BOEZINGE

«Eerste provinciale 
is gevoelig versterkt»
Zaterdagavond hield Sassport Boezinge zijn
generale repetitie met een oefenmatch in en
tegen SK Geluwe. De oranjehemden kwamen
er niet verder dan een 2-2-gelijkspel.

«Het is een billijk gelijkspel», zegt Amaury Rod-
riguez Da Silva. «Omdat ik een trap op de enkel
had gekregen in de oefenmatch tegen Deerlijk
wou de trainer geen risico’s nemen met mij
voor het oefenduel in Geluwe. Hij bleef dan ook
aan de kant. Voorafgaand aan het duel met mijn
ex-ploeg warmde ik wel een beetje op en deed
ik al wat loopoefeningen. Vanavond kan ik de
training gewoon hervatten zodat het duel van
aanstaande zaterdagavond in Blankenberge
niet in het gedrang komt. We zullen een lastige
klant hebben aan Blankenberge. Ik reken de
kustploeg bij de kandidaten voor de eindronde.
Ze hebben niet alleen goede spelers, maar ook
spelers die tot de laatste minuut vechten voor
de bal. Tegen Blankenberge heb je aan kwaliteit
en balbezit niet genoeg om een match te win-
nen. Je moet ook willen knokken tegen de kust-
jongens. Het is aan ons om fysiek en mentaal
klaar te zijn om de strijd aan te gaan. Onze voor-
bereiding verliep vrij positief. Natuurlijk zijn er
nog een aantal aandachtspunten, zoals de au-
tomatismen die nog beter kunnen. Maar welke
ploeg start er zonder vraagtekens aan een com-

petitie? Vermoedelijk geen enkele. Ik heb het
gevoel dat de reeks met teams als SV Oostkamp,
VK Dadizele en Eendracht Wervik gevoelig is
versterkt. Niet toevallig zijn de drie nieuwko-
mers volgens mij ook de ploegen die in de top
drie zullen eindigen. Als we zelf in de linkerko-
lom kunnen eindigen, dan zal ons seizoen ge-
slaagd zijn. Vorig jaar telden we 47 punten. Een-
zelfde aantal zou prima zijn, maar ons streef-
doel is vijftig punten», gaat Rodriguez Da Silva,
wiens broer dit seizoen ook bij Boezinge voet-
balt, voort. «Ik geef hem de raad om wat geduld
uit te oefenen. Als hij keihard blijft werken op
training dan zal hij vroeg of laat zijn kans krij-
gen. Momenteel zorgt de scherpe concurrentie
achterin ervoor dat hij nog geen basisplaats
heeft afgedwongen. Desalniettemin voelt hij
zich goed bij Boezinge en heeft hij nog geen spijt
van zijn keuze. Ik vind het leuk om hem erbij te
hebben.» (BPW)

EERSTE PROVINCIALE

Amaury Rodriguez Da Silva (r.). Foto VdB

WIELRENNEN 

Onz regiorenners halen finish
in GP Geraardsbergen niet
Wielrennen, dat is vaak vallen en opstaan. Of
een andere portie tegenslag. Enkele renners uit
onze regio kunnen daar alvast over meespre-
ken. 

Tweedejaarsjunior Matthew Deborggraeve uit
Watou reed zondag met Wielerteam Ieper in
Wuustwezel de interclub Omloop der Vlaamse
Gewesten. Op zo’n 500 meter voor de finish was
er een valpartij vooraan in de groep. Deborggrae-
ve zat ongeveer in twintigste positie kwam met
zijn hand in een tandwiel terecht en bolde, hevig
bloedend aan de hand over de finish. Wielerteam
Ieper nam zaterdag ook deel aan interclub voor
junioren in Ingelmunster en eindigde er achtste in
het ploegenklassement.
Enkele beloften reden van woensdag tot en met
zondag de Ronde van Oost-Vlaanderen voor be-
loften. Er stonden 120 renners aan de start. Daar-
van reden er 87 uit. Eerstejaars Arne Santy (Gelu-
we) van Gaverzicht-Be Okay trok zaterdag mee
in een ontsnapping van twaalf en liet zich alvast
opmerken. Zondag, tijdens de laatste rit in Bave-
gem, was er in de laatste ronde een massale val-
partij. Een renner reed frontaal tegen Santy’s ach-
terwiel, waardoor die ten val kwam. Gelukkig
zonder lichamelijke schade. Ploegmaat Jarne
Jacques (Hollebeke) had zaterdag een lekke band
in de laatste ronde. De twee ploegmaats reden
net als eerstejaars Lars Collie (Wervik) de vijf-
daagse uit. Collie was er trouwens één van de al-
lerjongste deelnemers en was het voor hem alvast
ook een leerrijke ervaring.
Tijdens de Grote Prijs Geraardsbergen stonden
gisteren diverse streekrenners aan de start. Tho-
mas Joseph (Kemmel), Maxime De Poorter (Zille-
beke) en Maxime Vantomme (Wervik) haalden in
het tropisch weer de finish niet. De Poorter her-
vatte in Oost-Vlaanderen nadat hij vorige week
donderdag in de profkoers in Mere ten val kwam.
De Poorter was nochtans bezig aan een sterke
koers. Tot zijn voorvork brak. Hij mocht met enke-
le schaaf- en brandwonden van geluk spreken.
Thomas Joseph reed zondag ook de hectische
Schaals Sels en werd er twintigste. (DBEW)
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XAVIER DELEU - SK VLAMERTINGE

«Ook Rome is niet 
in één dag gebouwd»
SK Vlamertinge oefende zaterdag
tegen Club Roeselare. De match ein-
digde op een 1-1-gelijkspel. Voelen
de rood-witten zich klaar voor het
grote werk dat komend weekend
met een competetie-opener tegen
Wielsbeke te wachten staat?

«Klaar is een groot woord», aldus Xa-
vier Deleu. «Wanneer ben je klaar met
de voorbereiding? Ik lees her en der
van trainers van eersteklassers dat
hun ploeg na zes weken voorbereiding
nog niet helemaal klaar zijn. Dit ter-
wijl die profs toch tweemaal per dag
trainen. Wij trainen minder en speel-
den in de voorbereiding maar vijf mat-
chen. Opvallende constante in die oe-
fenmatchen is het beperkt aantal tref-
fers dat we incasseerden. Tegen Dot-
tenijs en Deerlijk werd het 0-0, tegen
Club Roeselare 1-1. De keerzijde van
de medaille is dat we in die matchen
ook weinig scoorden. Het vloeiend
aanvalsspel is er nog niet, maar je mag
geen mirakels verwachten. De trainer
hamert vooral op een goede organisa-
tie en die organisatie staat er. Daaruit
moeten we nu proberen om ook nog
eens kansen te creëren. Het is logisch
dat dit niet op één, twee, drie lukt. Ook
Rome is niet in één dag gebouwd.»
«Voor de spelers is het nog wat aan-
passen aan het nieuwe systeem dat
onze trainer wil doorvoeren», gaat
Deleu voort. «De groep leert nog elke
dag bij. Trainer Kukuric, die nochtans
zelf een aanvaller was in zijn spelers-
carrière, gebruikt een goede defensie-
ve organisatie als basis. Hij wil er in
eerste instantie verdedigend staan.
Bovendien benadrukt hij ook op het
belang van stilstaande fases. Daarin
kunnen wij met onze gestalte het ver-
schil maken. Toch wel een extra troef.» 
«We openen de competitie thuis te-
gen Wielsbeke, een topper uit de
reeks. Hun trainer, Bart Mauroo, is
ook iemand die tuk is op organisatie.
Spectaculaire uitslagen zijn niet aan
hem of het huidige Wielsbeke be-
steed. Ik verwacht dan ook een tac-
tisch steekspel. Met daarna een wed-
strijd in Varsenare zou een vier op zes
een schitterende competitiestart be-
tekenen. Aangezien Pirmin Verhelst
tegen Roeselare goed was voor een
uur voetbal, kunnen we de competitie
op ons sterkst aanvatten. Deze week
is een herstelweek waarna we zondag
kunnen vlammen», besluit Deleu.
(BPW)

PETER DEVOS EN KVK WESTHOEK BEGINNEN ZONDAG AAN COMPETITIE

voerder Jonas Vandermarliere en spits Mandi Sa-
huke (allen kuit) speelden niet. Centrale verdedi-
ger Alexandre Jansen Da Silva deed ook niet mee.
Omwille van rood in de bekermatch thuis tegen
Lyra-Lierse is hij één speeldag geschorst en mist
hij zondag het treffen met Knokke. Positief is de
rentree van rechtsback Jason Robaeys. Hij sukkelde
met een blessure aan de hiel. «We mankeren au-
tomatismen», aldus Devos over de stand van zaken
na een lange voorbereiding. «Het is zoeken en tas-

ten. Het is bijna een nieuwe groep en door blessu-
res hebben we heel weinig met elkaar kunnen spe-
len. We moeten dat allemaal incalculeren. Op basis
van de resultaten was de voorbereiding niet zo
goed. We gaan zondag proberen zo goed mogelijk
te scoren.»
Tijdens de jaarlijkse sponsorreceptie werd de nieu-
we uitrusting voorgesteld. Deze week is er training
op dinsdag, donderdag en vrijdag. Zondag volgt
dan de match tegen Knokke.

VOETBAL
TWEEDE AMATEURKLASSE A

Met nog drie trainingen deze
week maakt KVK Westhoek
zich klaar voor de eerste wed-
strijd zondag thuis tegen 
FC Knokke. De kustploeg de-
gradeerde uit eerste amateur-
klasse en trok onder meer ex-
eersteklassers Tom De Sutter
en Koen Persoons aan.

ERIK DE BLOCK
«We hebben de komende tegenstander intussen
vijf keer aan het werk gezien», aldus trainer Peter
Devos. «Ik was aanwezig op hun bekermatch in
Duffel (de kustploeg verloor met 2-1, red.). Op pa-
pier is Knokke de grote titelkandidaat. Ze hebben
een kern van 24 spelers en kunnen aantreden met
twee verschillende ploegen. Zonder in te boeten
aan kwaliteit. Knokke heeft dus veel wisselmoge-
lijkheden.»
Op SK Londerzeel uit de tweede amateurklasse B
verloor Westhoek zaterdag zijn laatste oefenwed-
strijd met 4-0. «De uitslag zorgt voor een vertekend
beeld», aldus de coach. «Londerzeel kreeg ten on-
rechte een penalty. Aan de overkant was er ook een
discutabele penaltyfase. De ref floot dit keer niet.
Londerzeel was wel een heel stuk beter.»
Er waren voor de alliantie KVK Westhoek wel ver-
zachtende omstandigheden. Jochen Sucaet, aan-

Peter De Vos: «Door blessures hebben we heel weinig met elkaar kunnen spelen.» Foto VdB

«We mankeren automatismen»

EERSTE PROVINCIALE

Wervikvoorzitter Christophe Parreyn. VdB

Christophe Parreyn (Eendracht Wervik):
«Betere en bredere kern dan vorig seizoen»
Eendracht Wervik is in eerste
provinciale na drie jaar terug
van weggeweest. «De degrada-
tie uit derde amateurklasse is
een bladzijde die ik omsla», al-
dus voorzitter Christophe Par-
reyn. «In het nationale voetbal
hebben we niks te zoeken. We
willen de tering naar de nering
zetten.»

«We zullen in eerste provincia-
le geen zo’n grote verplaatsin-
gen meer hebben. Van het ver-
trek aan ons clublokaal tot de
terugkeer met de bus zat soms
een tijdsduur van zeven uur.
Voor wie en voor wat? Met alle
respect, maar een thuismatch
tegen bijvoorbeeld Zaventem
sprak niet tot de verbeelding. In
de Beker van West-Vlaanderen
hadden we in sommige wed-
strijden meer betalende toe-
schouwers dan in een wed-
strijd vorig seizoen. Econo-
misch is derde amateurklasse
niet leefbaar. Vorig seizoen
hadden we soms veertig beta-
lende toeschouwers. Net vol-
doende om de drie refs te beta-
len.»
Parreyn volgde begin vorig jaar
Christian Pattyn als voorzitter
op. Pattyn werd voorzitter van
tweede amateurklasser Harel-
beke. «Het eerste jaar was ik

hier ‘depanneur’ en vorig sei-
zoen stond ik te veel aan de zij-
kant maar nu pak ik het roer in
handen», zegt Parreyn. «Ik geef
mezelf drie jaar de tijd om de
club te reorganiseren. Zij die
me lief zijn, bleven me trouw.
Anderen zijn weggebleven,
zonder rancunes. Wat voor mij
voorop staat, is een financieel
gezonde club die leefbaar is
voor eerste provinciale. Ieder-
een is betaald. Ik wil geen ge-
zaag meer. De tijd van illusies is
voorbij.»
Tijdens de Zomerkermis baatte
Eendracht Wervik drie dagen
een terras uit op het Sint-Maar-
tensplein. «Toen we dat beslis-
ten, verklaarde iedereen me
gek, maar we hebben het te-
gendeel bewezen», aldus de
voorzitter. «De spelers zijn zon-
dag in shifts komen helpen. Be-
langeloos voor de club. Het was
een mooie teambuilding. We
zullen een betere en bredere
kern dan vorig seizoen hebben.
We willen de supporters mooi
voetbal aanbieden. Ik bemoei
me niet met het sportieve.
Sportief manager Marnik Hof -
lack deed fantastisch werk. Hij
deed goede transfers en haalde
allemaal positief ingestelde
jongens. De voorbereiding is
positief verlopen.» (DBEW)


