
Wi m Wuyts: "llGhittercnd parcoun dgelegd"
Beekhoek
ln het verre Ath is er een
einde gekomen aan het
bekersprookje van Beekhoek.
De Geelse derdeprovincialer
moest met 6-o de duimen
hggen en die nederlaag
kuam toch behoorliik hard
aan. "we liepen 9o minuten
achter de bal aan."

r "Tegelijkertijd moeten we deze
nederlaag relativeren", aldus trai-
nerWimWuyts.-"Ikben in ieder ge-

val erg fier op mijn groep, want we
hebben een sèhitterend parcours af-
gelegdin de BekervanBelgië en ook
Zondag hebben dejongens gevoch-
ten. Helaas kwamen we meteen oP
achterstand, waardoorAth in een ze-
telkon spelen. Wij liepen 90 minuten

lang achterde bal aan, waardoor de
meèste spelers uiteindelijk door hun
beste krathtenheen zaten. Tot ophet
uurhieldenwewij goed stand en zijn
we blijven knokken, maar door de
vermoeidheid gingenwe inde slot-
fase alsnog onderuit. Na dewedstrijd
gingen de hoofden even náarbene-
den, maar diepe sporen zal deze ne-
derlaag zeker niet nalaten." AÍ

AiI{.EEEKHOEK 6.{t

Derdeklasser is
maatje te groot

Het bekersprookje von derdeprovincio-
ler Beekhoek isvoorbij. De Ceelseformo-
tie, die zondervier bosisspelers noor het
veÍd von derdenotionoler Ath trok, keek
tegen een gevreesde vroegetegentreffer
aon. No 3'bediende Aqziz Romoel' clie

simpel de stond kon openen. Beekhoek
wos evenwel niet oongeslogen en bleef
vrqnk envriivoorzijn konsen goon' Mqor
indezonevon dewoorheid liep het bijde
bezoekers monk.Ath wos door ditvroe-
oe succes qelonceerd. Sokonoko verdub-
Éelde net-no het openingskwortier de

score. Beekhoek probeerde erol voetbql-
lend uitte komen, moor hetwosdoelmon
Rof Von Lommel die enkele knoppe tus-
senkomsten op zijn noom schreef en er-

voor zorgde dot dê schode bij de rust be-
oerkt bleeftot 2-0.
holfweg de tweede periode dreef Von-
herpedè score op, en meteenwqs deveer
bii de bezoekers helemool gebroken. Dot
zórqde ervoordqter uiteindelijk nog een

zwàre 6-0-nederloog op het bord kwqm.
Hovine en Milito ho-dden de eindstond
noq zwqorder kunnen moken, moqr kre-
g.í d. bol ni.ttussende polen.Al toonde
óokdoelmonVqn Lommel in hetslotvon
de portij nog enkele keren zijn kwolitei-
ten.
Meteen kqn Beekhoek zich goqn opmo-
ken voor de competitie, moor tegelijk
metveel voldoening terugblikken op zijn
debuut in de Bekervon België.

BEEKHOEIC Von Lommel, Peeters, Boschmons,

Ceerinckx, Verwimp (53'lo Lcenen), Steven Von

Hout, Mertens, Doms, Von 6enechten,.lef Loenen
(72' Kv!ion Schoonis), Ceusters (45' Broeckx).

bof putqrun' :' námoel (1-0), 19' Sokonoko (2-0),

65' Vonherpe (3-0), 69' Weynonts (4-0),-74' Boul-
men hockei(s-b), d6' weynánts (6-0). (TJH.)

SoLREZ|ENNE - BEEKHOEK a-2 [5-61

Beekhoek stuntte qlweer. Het wipte eersteprovin-

cioler Solrezienne met de strqfschoppen uitde Bel-
qische beker. Dethuisploeg stortte ogressief, mocr
Éeekhoek poste zich snel qon het kleine veld san
en kreeq de beste konsen met onder qndere een

doorbrq-ok van Von Houdt, wiens schot op de doel-
liin werd àekeerd.
óodeliikío de rust belondde een vrijetrop vcn de

Wqolsê elf teqen het doelhout, moor weinige tijd
lotertrof ook Éonnes de lot. Docrno zog heter met
een plootselijk doelpunt en de uitsluiting von Pee-

ters (te lote tockle) niet goed uit voor de bezoe-

kers, mqoreven loter kwqm ookdethuisploeg met
tien te stoon woorno Beekhoek op een 1-2-voor'
soronq klom. ln de slotminuut stelde Solrezienne
echteíqeliik, maqr in de epiloog stopte Rof Von

Lomme-l bii 5-5 een strofschop en tropte Dieter
Geerinckx 2iin ploeq noor de vierde ronde.
DOELPUNTEN:20iVon H-oudt(1-0, own-9ool), 75' Von 6enech-

ten (1-1),80' Vongheel(1-2), 90' Chortinne(z-2)'( BE I )
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h,IM WUYÍS
Beekhoek

'Zo lang mogeliik
standhouden'

Beekhoek verbaasde door als

enige provincialer de derde
ronde te overleven. Maar met
de trip naar Ath komt er ver-
moedelijk een einde aan het
bekersucees van de derdePro-
vincialer.

"\ffe schakelden twee eerste-
provinvialers en een vierde-
klasser uit', zegt trainer \Mim
rffuyts.'De volgende ldant, Ath'
is een derdeklasser. Dat niveau
kunnen we loglischerwijze niet
meer aan.'
l/ergeet niet dat we vorig

seizoen in vierde Provinciale
voetbalden en we vier titularis-
sen ontbreken' Het zal eroP
aankomen zo lang mogeliik
stand te houden' Als het maar
gieen afstrafÊng wordtli (vns)

Bekersprookie aÍgelopen

Eris dan toch een einde
gekomenaanhet.
bekersprookie van Beekhoek.
De derdeprovincialer bleek
niet opgewassen tegen
derdeklasser Ath.

o Beèkhoek moest voor deze verre
verplaatsing vier basisspelers mis-
sen. De Kempenaars speelden in de
eerste helft goed mee, maar in de
zonevan dewaarheid liep hettelkens
mis. De thuisploeg daarentegen ken-
de wel al snel succes en ging door op
datelan. Alna drie minutenlegde Ra-
mael e en voor zet v an Aazizbinnen.
Even voorbij het kwartier was het
weer raak via Sakanoko. Ath bleef
dreigen, maar doelman Van Lom-

melhad enkele schitterende reddin-
gen in huis, waardoor hd verder on-
heil kon voorkomen. Ook na de pau-
ze hield Beekhoekeenlaanrtierlang
stand. De Kempenaars slaagden er
wel niet in om eèn echte doelkans af
te dwingen, maar ook Ath was niet
meer gevaarlijk. In het laatste half-
uurkeerdehettii enscoorde de thuis-
ploeg nogvlotjes vier keer. nr

SGHEIDSREGH! ER: Dimitri Boucke!oen.

GEAÍUïs AÍHOIS: Hochepied, Bourlard, Jutíen

Tambour, Vanherpe, Mititq Hovine, Ramael (57'

Weynants), Aaziz (46' Dubart), Sakanokq Bout-

menakher (6/ Quentin Tambour), Sotteau.

BEEKHOEI(: Van Lommel Peetert Boschmans,

Ceerinchx, Verwimp (63'Jo Laenen),steven Van

Hout, Mertens, Dams, Van Cenechten, Jef Laenen

(72' Kytian Schoonis), Ceusters (46' Broeckx).

DOELPUf,ïEil. 3' Ramael 14, 1í Sakanoko 2{,
66' Vanherpe 3{, 69' Weynants4{, 74' Boulmen-

hakher5{, 86' Weynants fu.
GEIE K/IARïEil: Sakanoko, Ramael, S.Van Hout.

Beekhoekstunt oPnieuw

brÍáÈGtroepeilG-tt
r In een evenwichtige eerste helft
dwongen de twee teams enke-
le kanien af, maar gescoord werd
er niet. Na de pauzè la,rram erwel
schot in de zaak, al moesten de twee
teams met tien verder. Beekhoek
liep uittot 1-2, maarincasseerde in

de laatste minuut de gelijkmaker. In
de daaropvolgende strafsctroppen-
reeks ontbopie Van Lommel zich tot
matchwiirnàar voor de derdePro-
vincialer.*
BEEI(HOEi(:Van Lommel Boschmans,Van

Cheet, VerwÍmp, Ceerinclc,(, Van Hout, Peeters,

Ceusten (6d Dams), Laenen, Hannes, Van

Genechten.
.DOEIPUtTEt:63'Van Hout (owngoal) m, 74
Van Genechten 1-1, TEVan cheel1-2, 90'

Meerpoe[2-2.


