
Andy Van Hoof (Rupel Boom) staat voor het jaar van de
doorbraak
 
Nog één match scheidt Rupel
Boom van een topaffiche in de
beker. Het West-Vlaamse Wervik,
dat één reeks lager speelt, is het
laatste obstakel.

"Toch maar opletten voor Wervik",
zegt Andy Van Hoof. "Zij zullen ook
enorm gemotiveerd zijn om na ons
tegen een eersteklasser te mogen
spelen. In deze fase is het altijd
zuur als je er uit gaat, want voor
kleinere ploegen betekent dat
zowel sportief als financieel wel
iets."

Rupel Boom kende enkele jaren
geleden een unieke campagne
waarin het ondermeer Anderlecht
uitschakelde. Maar jij hebt allicht
een andere tegenstander als
favoriet. "Antwerp zou heel mooi
zijn. Ik heb daar gespeeld dus dat
blijft speciaal. Het zou bovendien
een match zijn die veel volk op de
been brengt. Maar ik wil daar nog
niet te veel aan denken. Laat ons
beginnen met Wervik uit te
schakelen en dan zien we wel wat
er uit de trommel komt."

Zondag stond je in de basis tegen
Onhaye. Tevreden over je
wedstrijd? "In grote lijnen wel. Het
was in de beginfase wat aanpassen
omdat ik van nature geen
verdediger ben. Maar ik mocht me
ook aanvallend uitleven en dat
vond ik wel leuk. Maar het zal nooit
mijn voorkeurpositie worden. Ik
speel liever een rij hoger. Al is dat
bij Rupel Boom niet evident, want
wij spelen geen klassieke 4-4-2. Bij
ons halen de twee backs de
achterlijn in een 5-3-2 of 3-5-2."

Vorig seizoen was je al vaak bij de
wedstrijdselectie. Wordt dit het jaar
van de doorbraak? "Ik hoop het. Dit
moet in principe mijn seizoen
worden, maar het is nog altijd de
coach die de ploeg opstelt dus ik
zal vooral hem moeten overtuigen.
Spaenhoven gelooft wel in mij. En
we hebben sowieso al geen al te
brede kern dus iedereen zal wel
een keer aan de bak komen. Maar
ik wil uiteraard meer. Een

basisplaats is de betrachting. En ik
ben nog jong, maar dat zijn Hens,
Cobos en Kerstenne ook en zij
staan al in de ploeg. Onze trainer is
niet bang om jeugdspelers een
kans te geven. Dat was één van de
voornaamste redenen om hier bij te
tekenen."

Lodders(enkel) en
Spaenhoven(longontsteking)
ontbreken.

Selectie: Snyders, Van Den
Driessche, Van Hoof, De Paepe,
Kerstenne, Mertens, Meseure,
Hens, Laureys, Verdyck, Put,
Adesanya, Doncos, Goovaerts,
Somers, Mavuluka, De Reys, Van
De Bremt. (NPK)

© Het Laatste Nieuws zaterdag 26 augustus 2017 Pagina 42 (1)


