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V.l.n.r. ploegafgevaardigde Eric Hoorne, keepertrainer Erwin Ameloot, T'l Chris Plaisier, Jens Mortier, Donovan

Destailleur, Johnny Seron, ploegafgevaardigde beloften Bjorn Deleest, Mathias Knockaert, voorzitter Alain Cuve-

lier, T2 en beloftentrainer Geert Decoene. Mattias Meersch, Ruben Verstraete, Nikael Verstraete, Maxim Coljé en

Bjorn Pylyser wa,ren er niet bij. (Foto JDC)

KRG lle Panne staat
uoor een ouergangsJaar
EE PAFftE Nadat de ambities in de loop van vorige seizoenen stilaan richting
eindronde opschoven, moet KRC De Panne noodgedwongen gas terugnemen. De

nieuwe jeugdwerking neemt tijd en middelen in beslag en er werden geen grote

namen aangetrokken vooÍ de eerste ploeg. Zo snel mogeliik zekerheid kriigen
over lrehoud en kansen geven aan de ieugd ziin de doelstellingen.
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"In januari dachten we enkel nog
een eerste ploeg en beloften over
te houden", zei voorzitter Alain
Cuvelier. "We hebben dan ook de

beslissing genomen om de spe-

lerscontracten te verlagen, we wii-
len deze club absoluut financieel
gezond houden. En ik ben aange-
naam verrast door de mentaliteit
hier: bijna iedereen heeft bijgete-
kend aan verminderde voorwaar-
den. Iedereen gaat evenveel ver-

dienen."
"Dat betekent we1 dat we vooÍ een

moeilijkere periode staan, 2018'
2019 za7 een overgangsseizoen
worden. De bedoeiing is om het
jaar goed door te komen zonder in
degradatieproblemen te raken.
Maar daarvoor zal er niet enkel
kwaliteit nodig zijn maar ook veel

mentaliteit. Hopeliik kunnen we

ook de jeugd kansen geven om
zich verder te ontwikkelen."
Dat is ook de wens van trainer
Chris Plaisier. "Ik sta hier nu a1

voor de vijfde keer aan het begin
van een nieuw seizoen, hopelijk
kunnen we er op een prachtige en
leuke manier door komen. We
moeten toegeven dat we vorig sei-

zoen onder de verwachtingen ge-

bleven zijn. We mikten op de

eindronde maar hebben een grijs
seizoen gedraaid""

PUNTEN TEGEN KLEINTJES
"Enke1 tegen de topploegen waren
we op niveau, zo hebben Ploeg-
steert en Veurne niet tegen ons

kunnen winnen. Maar tegen de

zogenàamde kleintfes hebben we

het laten liggen. Dat gebrek aan

mentaliteit heeft ons punten ge-

kost, zo pakten we biivoorbeeld
nul op zes tegen Handzame en
Geluveld."
"Dat moet alvast de ambitie ziin
voor dit seizoen: om tegen die
ploegen wel te winnen. Er kan een

voorbeeld genomen worden aan

de drive, het enthousiasme en de

wil om voor elkaar te knokken van
de beloften, het kloppend hart van
KRC De Panne."
"Verder is het voor mij een beetie
in het duister tasten voor volgend
seizoen. Ik hoop in e1k geval dat
vr'e mee zljn van bij de start, dat
we zo snel mogelijk gered zijn en
als er dan nog wat in de tank zit,
kunnen we nog eens kijken wat er
nog mogelijk is." (JDC)
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