
Dean Doncos trekt Rupel Boom over de streep
 
Beker van belgIë

Rupel Boom gaat opnieuw door in
de beker. De zege tegen het
Waalse Onhaye was verdiend,
maar kostte bloed, zweet en
tranen.

Heel wat jong geweld tussen de
lijnen bij de Bomenaars. Verdyck
en Van Hoof kregen een
basisplaats, Goovaerts en Doncos
mochten invallen. Die laatste
zorgde voor het bevrijdende
doelpunt.

"Uiteraard ben ik zeer blij met die
treffer. Het is mijn eerste echt
belangrijke doelpunt voor het
eerste elftal", aldus Doncos. "We
hadden het moeilijk tegen Onhaye.
Voetbaltechnisch gezien waren we
beter, maar het was een taaie
ploeg met veel duelkracht. En
omdat we onze kansen niet
afwerkten, brachten we hen terug
in de wedstrijd. Maar ik had nooit
het gevoel dat ze ons gingen
uitschakelen. In de verlengingen
haalden we fysiek de bovenhand."

Jullie staan nu op één match van
een topaffiche tegen een
eersteklasser. "Dat moet het doel
zijn. Volgende week spelen we wel
op verplaatsing, dus makkelijk
wordt het niet. En de tegenstander
zal er ook alles aan doen om door
te gaan. Iedereen meet zich graag
een keer met een echte topploeg."

Ze verwachten dit jaar veel van jou
in Boom. Je mocht zelfs niet
verhuurd worden. "Ik hoop dat dat
vertrouwen zich vertaalt in veel
speelkansen. Maar ik besef dat ik
bij momenten ook geduld zal
moeten oefenen. De concurrentie
voorin is behoorlijk straf met
jongens als Put, Laureys en
Adesanya. En ze gaan er voor eind
augustus nog een aanvaller bij
halen, dus de plaatsjes worden nog
duurder. Maar onze coach staat
voor offensief voetbal en dan heb je
automatisch ook veel aanvallend
ingestelde spelers nodig. Ik zal mijn
kansen dus wel krijgen als ik me

toon op training."

Je lijkt je plaats al goed gevonden
te hebben binnen de groep. "Dat
was vorig seizoen al zo. Toen zat ik
naar het einde toe geregeld al eens
op de bank. We hebben een vrij
jonge spelersgroep die ook buiten
het veld goed overeen komt. Ik
voelde me meteen welkom. Ik
maak me sterk dat we echt een
goed seizoen kunnen draaien.
Vorig jaar was al mooi met die
derde plaats. Ik zie ons nu weer
bovenaan meedraaien." (NPK)
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