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Wim Van Peteghem grootste slachtoffer van
herschikking: “Ik sta machteloos”
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Brussel / Neder-over-Heembeek - Na de dubbele nederlaag tegen Limburg
United ging Brussels nu ook kansloos onderuit tegen Kangoeroes Willebroek.
Assistent-coach Wim Van Peteghem blikt terug op een woelige week waarin
vooral zijn kop rolde.
WIM VAN PETEGHEM
“ Het is geen aangename ervaring, te meer daar het me nu het tweede jaar
op rij overkomt ”

In het nieuwe sportieve organigram van Brussels blijkt Wim Van Peteghem het
voornaamste slachtoffer. Met de terugkeer van Serge Crevecoeur als
hoofdcoach moet Laurent Monier volgend seizoen een stap terugdoen en is er bij
Brussels geen plaats meer voor Van Peteghem.
“Dat is een correcte analyse”, zegt de gewezen assistent-coach bij Aalst.
“Uiteraard is dat geen aangename ervaring, te meer daar het me het tweede jaar
op rij overkomt. De beslissing werd ook vrij laat genomen. In eerste klasse zijn
alle postjes al bezet. Veel hoofdtrainers brengen ook hun eigen assistent mee.
Het betekent dat ik dus al in lagere afdelingen moet gaan kijken. In tweede
klasse komt de beweging doorgaans rond de jaarwisseling op gang.”
“Ik werd niet afgerekend op mijn kwaliteiten en sta dus machteloos. Het heeft
dan ook weinig zin om te zaniken”, aldus Wim Van Peteghem. “In het leven doe ik
mijn uiterste best dat alles goed loopt met mijn kindjes. Daar ben ik
verantwoordelijk voor en oefen ik ook invloed op uit. In het basketbal ligt dat
anders.”
Brussels raakt intussen steeds dieper in de penarie.
“De voorbije drie wedstrijden waren telkens een slag in het water. De jongste
beslissingen van de club deden ook geen deugd. De groep kreeg te horen dat de
huidige technische staf de lakens niet meer zal uitdelen. Dat versterkt je positie
als coach niet meteen. Het sijpelde ook door tot de groep dat de club met de
bezem door de bestaande kern zal gaan. Profs moeten altijd de focus houden op
het belang van de ploeg, maar het is wel menselijk dat sommige Amerikanen zich
nu in de kijker willen spelen in hun zoektocht voor een nieuwe club volgend
seizoen. In de resterende elf matchen moet iedereen bij de les blijven.”
Hoger dan de achtste plaats moet nu niet meer gemikt worden en zou al een
succes betekenen met de hete adem van Leuven Bears in de nek.
“Leuven is helemaal verrezen na de absolute stuntzege tegen Oostende. Na drie
zeges op rij heeft die ploeg de wind in de zeilen. We moeten zelf zo snel
mogelijk uit ons dal kruipen. We waren in de tweede match van de competitie
dichtbij een zege tegen Antwerp Giants. Als Leuven landskampioen Oostende kan
doen knielen, dan moeten wij dat ook kunnen tegen de Giants. Belangrijk is dat
we opnieuw als een groep op de voorgrond treden. Ook zonder de geblesseerde
ploegspelers bij uitstek als Guy Muya en Aleksander Lichodzijewski moeten we
daar in slagen.”

