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Boven v.l.n.r. T2 Geert Decoene, Alexandre Protin; Jeremy Carrein, voorzitter Alain Cuvelier,
Beft Verdonck, Arnauld Kalisa, Akim Hadou en T1 Chris Plaisier. Onder Sebastien Schrefheere,
Jarich Tyvaert, Jens Dewulf, Tim SchelÍhout, Nordin Coppenolle, Yorick Spinnewyn. (Foto JSK)

"Ptaatsen zulten duur ziin"
DE PAi{NE Na twee keer zesde te worden wil KRC De Panne eindeliik eens proeven van de eindronde. Daarom werden er behoorliik
wat nieuwe spelers aangetrokken, een mix van talent en ervaring.
Voorzitter Alain Cuvelier kon alvast beginnen met een blijde boodschap, namelijk dat
KRC De Panne nu "de ploeg van de gemeente" is. "Toen White Star Adinkerke

een plaatsje tekort kwamen voor de eindronde, nu wel eens te proeven van die kers
op de taart."

net naaÍ vierde nationale gepromoveerd

DUWEN EN BLIJVEN DUWEN

was, kregen vr'e van hun voorzitter te horen
'dat we beter zouden stoppen met ons boerenploegje'. Hoogmoed komt voor de val,

Dat is uiteraard ook de ambitie van trainer
Chris Plaisier. "Twee seizoenen geieden gaf
ik onszelf 6,5 op 10, afgelopen seízoen is

wij bestaan nog en zijn financieel gezond,

het 7 op 10 geworden. "De Panne staat \Meer
op de kaart, als een moeililk te bekampen
geheel en ik ben trots op dit seizoen, onze
manier van spelen en matchen benaderen
en op onze 50 punten. Maar had alles meegezeten, hadden dat er pal«veg 55 of 57
kunnen 211n. Er ontbrak weer hier en daar
dat tikkeltfe scherpte op momenten dat we

ook met dank aan onze vele kleinere sponsors."

GEZONDE AMBITIE
"Bij ons geen blinde ambitie maar gezonde
ambitie. Wij gaan geen gekke bedragen beloven om dan achterafonze beloftes aan de
spelers niet te kunnen nakomen. Dat za1 bij
ons nooit gebeuren, daar steek ik mijn bei
de handen voor in het vuur. De wantoestanden bij sommige clubs die het spel oneerlijk spelen, daar blijf ik me aan ergeren."
"Wel blij word ik van het mooie werk van
Westkust Foot, waardoor ook ruim de helft
van onze brede kern uit de eigen jeugdopleiding komt. We hebben gekozen voor een
brede kern om de concurrentie te doen toenemen, de piaatsjes zullen duur zijn. De

uiteindeli,ike bedoeling is om na twee
mooie seizoenen, waarin we telkens net

het echt nodig hadden, tegen de mindere
p1oegen."

"Voor een club die een stapje vooruit wi1
zetten, moet dat eruit. Achterover ieunen
mag niet in onze aard liggen, De Panne
moet duwen en blijven duwen. Ik öedank
de voorzitter voor a1 het werk dat hij in de
transfers gestoken heeft. In deze brede
kern ben je enkel basisspeler als je er hard
voor werkt. Maar geduld is een mooie
deugd, zo hebben enkele jongens afgelopen

seizoen bewezen. Voor wie hard werkt,

komt er altijd een kans."
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