Boomse nieuwkomers al snel ingewerkt
Rupel Boom krijgt zondag het één
reeks lager spelende Onhaye op
bezoek en maakt dus een goeie
kans om nog een ronde verder te
geraken in de beker.
De Steenbakkers hebben een
atypisch parcours. Vorige week
diende er met Virton een ploeg uit
een hogere reeks bekampt te
worden, nu komt de tegenstander
een reeks lager uit. Trainer Urbain
Spaenhoven kan alvast tevreden
zijn met wat zijn ploeg liet zien. "Ik
denk dat we tegen Virton ons
visitekaartje hebben afgegeven.
We speelden goed mee tegen een
ploeg die vorig jaar top was in de
hoogste amateurklasse. Zelfs
wanneer het tempo bij momenten
de hoogte in ging, bleven we
aanklampen. Dat is een goed
teken."
De nieuwkomers deden het prima.
"Kerstenne en Meseure zijn dan
ook aanwinsten die goed
gescreend zijn. We kunnen ons
geen misstappen veroorloven op
dat vlak. Rupel Boom heeft niet de
financiële middelen om zomaar wat
te doen wat transfers betreft. Ik wist
dat deze jongens kwaliteiten
hadden die we in deze kern goed
kunnen gebruiken, dus het is voor
mij geen verrassing dat ze al snel
geïntegreerd zijn."

de concurrentie echt aanwakkeren.
En er zijn nog enkele jongeren die
we bij de groep genomen hebben.
Maar je kan moeilijk voorspellen
wanneer ze klaar zijn voor het
echte werk. Als je tevreden bent
met een rustig seizoen kan je al
eens experimenteren. Maar de
ambities liggen hier wat hoger en
dus moet je spelers pas brengen
als ze er echt klaar voor zijn."
Van Den Driessche is geschorst.
Mertens(bil) is geblesseerd en
Kerstenne(voet) onzeker.
Adesanya en Spaenhoven waren
de voorbije dagen ziek maar
geraken in principe speelklaar.
Selectie: Snyders, Van Hoof,
Lodders, De Paepe, Kerstenne(?),
Spaenhoven, Hens, Meseure, Put,
Laureys, Adesanya, Doncos,
Govaerts, Verdijck, Somers en De
Reys. (NPK)

De zoektocht naar een spits
verloopt iets moeizamer. "Dat is
ergens logisch. Iedereen is op zoek
naar vlot scorende aanvallers. Aan
dat type speler kleeft ook een
kostenplaatje dat niet min is. En wij
zijn dan nog eens op zoek naar een
welbepaald profiel. Ik heb echt
iemand nodig die Munoz Herrera
kan vervangen. Het moet iemand
zijn die als bliksemafleider kan
fungeren voor Adesanya en zeer
aanwezig is in de zestien."
Is de kern in de breedte sterk
genoeg? Want er vertrokken toch
behoorlijk veel spelers van de Akern. "Talenten zoals Van Hoof en
Doncos moeten dit seizoen nieuwe
stappen zetten. Zij zaten vorig
seizoen al in de kern en moeten nu
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