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"Zaterdag wordt hoogdag voor club"
 

Christian Pattyn: "Ons kleine terrein zal
misschien in ons voordeel zijn."
VdB

Eendracht Wervik speelt
zaterdagavond om 18 uur in de
vijfde ronde thuis tegen fusieploeg
FC Rupel Boom uit de tweede
amateurklasse. De winnaar komt
dan, voor de loting van de
zestiende finales, in de trommel
met de eersteklassers terecht.

ERIK DE BLOCK

"Het zou een stunt zijn", aldus
voorzitter Christian Pattyn. "Het
voetbal heeft trouwens zo'n stunt
nodig. We zullen alvast alles eraan
doen om een ronde verder te
geraken. Sowieso wordt het
zaterdag een hoogdag voor de
club. En wie weet, volgt er na
zaterdag nog één."

"In een cupmatch spelen inzet en
de factor geluk een rol", gaat Pattyn
voort. "Ons kleine terrein zal
misschien wel in ons voordeel zijn.
Zeker met enkele kleine wendbare
spelers in onze rangen. Iemand als
spits Teddy Bouchart verkeert in
topvorm. Het zal heel belangrijk zijn
om niet op achterstand te komen.
Kunnen we de nul houden, dan zijn

er mogelijkheden."

Passie

De bezoekers eindigden vorig
seizoen derde in de tweede
amateurklasse en speelden de
eindronde. Wegens blessures en
zieke spelers schrapten ze deze
week een oefenwedstrijd thuis
tegen FCV Dender. "In de beker is
alles mogelijk", weet de preses van
geel-rood. "Het is niet te doen hoe
die wedstrijd leeft. Wat positief is.
Er wordt mooi weer voorspeld. Er
zal veel volk zijn. Het zou
fantastisch zijn moesten we de
zestiende finales bereiken.
Tenslotte doen we het daarvoor
allemaal. Voetbal is passie. Winnen
zorgt voor een zalig gevoel."

"De beker is voor ons tot nog toe
een avontuur. De uitstappen naar
Bertrix en United Richelle waren
leuk."

Ollevier

Nu de Tabaksploeg kans maakt om
nog een ronde verder te geraken,
roept dat herinneringen op aan
1987, toen Eendracht Wervik voor
de beker in de vijfde ronde
Standard (0-4) ontving. "Moesten
we doorgaan en geloot worden
tegen een topclub, dan zou dat
voor mij persoonlijk een ode zijn
aan de toenmalige hoofdsponsor
en voorzitter André Ollevier, mijn
grote mentor", benadrukt Pattyn tot
besluit. "Voor wat hij deed voor
onze club. Het is mooi dat André
dinsdag op de oefenmatch tegen
KVK Westhoek (waar Ollevier
hoofdsponsor is, red.) aanwezig
was."

Bij gelijke stand volgen er
verlengingen. Ref van dienst is
Christophe Windels.

Vandaag om 20 uur vindt in de
kantine de ploegvoorstelling plaats.
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