"De eindronde is ons doel"
DE PANNE e} Afgelopen seizoen resulteerde voor KRC De Panne in een zesde plaats, op enkele puntjes van
de eindronde. Van de ambities voor komend seizoen werd op de spelersvoorstelling geen geheim gemaakt: die
eindronde halen.
Voorzitter Alain Cuvelier

bena-

drukte wel meteen dat alies op de
eigen manier zal gebeuren: financieel correct en met spelers uit de
streek.

"Van de 43 speiers zljn er 32 uit
de omgeving, dat is zowatT1 procent. Ik denk niet dat er veel ploegen zijn die dat kunnen zeggen.
Dat is altijd onze ambitie geweest
en gebleven, getuige daarvan ook

de nieuwkomeÍs voor komend
jaar. We blijven ook voorstander
van het samenwerkingsverband
Westkust Foot en pleiten zelfs
voor uitbreiding ervan."

"We zljn ook niet de ploeg die
grote financiële beloften doet aan
spelers maar \tre betalen wel correct. W'e werken samen met een

boekhoudkantoor

en

moeten

geen schrik hebben van controles.

Financiëie avonturen doen clubs
kapot gaan."

"Afgelopen seizoen zijn we zesde
geworden en we willen elk seizoen de lat weer wat hoger leggen.
Dat betekent dat de bedoeling

voor komend seizoen dus een
plaatsje in de eindronde is. Het
moet niet echt maar het is wel ons
doel. Belangrijk daarbij is ook dat

we zowat de hele groep kunnen
samenhouden hebben, er is feitelijk geen enkele basisspeler ver-

trokken. Het wordt dus knokken
voor een plaatsje bij de vijftien."
NIET AAN PLAFOND
"We kunnen terugblikken op een
meer dan degelijk seizoen", zei
trainer Chris Piaisier. "Maar dat
mag geen reden zljn om achterover te leunen."
"lk zou ons 6,5 o{ 7 op 10 geven,
niet siecht maar met ruimte voor
verbetering. Het is duideliik dat

ons harde werk iets opgeleverd

De nieuwe spelers met boven v.l.n.r. Kenneth Eyland, Diego Cambier, Kenneth Garez, voorzitter Alain Cuvelier,
Jordy Schoolaert, Rien Hillewaere, T2 Sascha Vervaque en T1 Chris Plaisier. Onder v.l.n.r. Jensi Callewaert, Steve
Omey, Kevin Beteaux, Han Dewinter en Julien Dever. (Foto JDC)

heeft: zo hebben we een reeks

genoeg

íond zit en dat we nog een duwtje
kunnen bijgeven. Beter doen dan
vorig seizoen moet inderdaad de
ambitie zijn. We zijn gestrand op
enkele punten van een eindronde-

waÍen. En dat heeft ons punten
gekost. Dat moet een les zijn: we
mogen niet achterover leunen en

plaatsje en de ploeg die net boven
ons geëindigd is, is gepromoveerd..."

neergezet van elf matchen zonàer
nederlaag. Maar er zijn ook wat te
veel wedstrijden geweest waarin

we gewoon niet scherp

wachten op een flits van die of die
speler. A1s we beter willen doen,
zal het van iedereen moeten ko-

men."
"Het wordt inmiddels mijn derde
seizoen als T1 bij De Panne en ik

voel wederzijds respect van het
bestuur. Ik heb ook het gevoel dat
deze groep nog niet aan zíjn pla-

dan moeten we zorgen dat we
scherp staan voor de competitie."

"In de voorbereiding wordt een
basis gelegd voor maanden. We
hebben gezien dat wie de voorbereiding mist, meteen achterop
hinkt voor een tijdje. Hopelijk

IEDEREEN SCHERP
"Ik heb in het begin van de voorbereiding gekozen om te spelen
tegen ploegen die normaal gezien
sterker zljn dan ons. Zo kunnen
we eens zien hoe ver we staan.
Later hebben we dan wedstrijden

denkt iedereen dus aan de conditie. Enkel met hard te werken, kan
je een basisspeler worden. Maar
wie het niveau aankan, zal zljn
kans krijgen.
"Hopelijk wordt het een gezond
seizoen met weinig blessures. En
a1s de spelers scherp staan, zal
ook het bestuur scherp moeten

tegen ploegen van ons niveau,

staan." (fDC)

