
Jason Adesanya looft Boomse teamgeest
 

Jason Adesanya (l.) viert zijn doelpunt
met Jonas Laureys.
Mpics

Rupel Boom wipte zaterdag Virton
uit de beker. De Steenbakkers
hadden daar strafschoppen voor
nodig maar hadden de klus ook
tijdens de negentig minuten kunnen
afmaken.

Beker van België

"Die late gelijkmaker van Virton
was wel even een domper.
Gelukkig haalden we het via de
strafschoppen alsnog", opent Jason
Adesanya, auteur van het Boomse
doelpunt. "We kregen enkele
kansjes om er 2-0 van te maken en
dan was de wedstrijd gespeeld
geweest. Nu bleef Virton in de
match en kort voor tijd mocht er
eentje door de buitenspelval
glippen om er 1-1 van te maken.
Belangrijker dan de kwalificatie op
zich vind ik de prestatie van de
ploeg. We deden het uitstekend
tegen een team dat vorig seizoen
nog derde eindigde in de hoogste
amateurklasse. Dat wil toch iets
zeggen."

Rupel Boom lijkt zeker niet
verzwakt in vergelijking met vorig
seizoen.

"Dat is zo. Met Meseure en
Kerstenne zijn er twee spelers bij
gekomen die meteen voor een
meerwaarde zorgen en dat voel je.
Die jongens zijn al goed
geïntegreerd. Dit is een zeer
gemoedelijke spelersgroep.
Nieuwkomers voelen zich snel
thuis. Toen ik er tijdens de
winterstop bij kwam, werd ik ook

met open armen ontvangen. En die
goeie sfeer draag je mee op het
veld. Daar knokken we voor
elkaar."

Er is wel nog geen vervanger voor
je kompaan van vorig seizoen.

"De club speurt inderdaad nog naar
een alternatief voor Antonio Muñoz-
Herrera. Hij was zelf graag
gebleven, maar dat bleek financieel
niet haalbaar. Antonio was vorig
jaar vaak belangrijk voor ons en
scoorde toch vijftien keer. Zo'n
speler vervang je niet zomaar. Er
zijn al enkele jongens komen testen
en dat viel wel mee, maar
vooralsnog heeft er niemand
getekend. Dat zal wel in orde
komen tegen de competitiestart,
daar heb ik alle vertrouwen in.
Intussen is het mooi meegenomen
dat we weer een ronde verder gaan
in de beker. Zo blijven we matchen
met inzet spelen en dat is toch nog
altijd leuker dan een
oefenwedstrijd. Zondag mogen we
opnieuw thuis aantreden en maken
we dus een goeie kans om nog
verder door te stoten." (NPK)
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