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is
hoogtepurt"
Game
"Christmas
Vanavond neemt Brusselshet op de tiende speeldag van de competitie op tegen Okapi Aalstai. De
heenwedstriid in het Forum werd verlorên na een
verlenging. Voor deze Christmas Game wijkt de
ploeg uit naar Vorst Nationaal. 7.000 supporters
zullen de match biiwonen. Een record voor de

hoofdstad.
ERIKVANDEWEYER

Anciens als Guy Muya of Domien Loubry weten
wat er de spelersgroep vanavond te wachten staat,
maar voor de jonge garde wordt de Christmas
Game een nieuwigheid waar men al enkele weken
druk naar uitkijkt.
William Robeyns is éên van die spelers. «Uiteraard
kiik ik er als prille twintiger naar uit om voor een
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bonivol Vorst Nationaal te kunnen spelen. De
Christmas Came is een hoogtepunt inhetseizoen.
We willen onze sterke reeks (vijf opeenvolgende
overwinningen, red.) gewoon een vervolg geven
voor alle fans. Naast hetveld zijn er trouwens veel
randactiviteiten voorzien.»
William Robeyns is een nieuwkomerbij de club.
«lk ben eigenlljk afkomstig uit het Luikse, maar ik
kreeg mijn opleiding bij het bekende Centre de
Formation in Narnen.Je kan datvergeliliken met de
basketschool inOostende. Ik debuteerde in eerste
klasse met Luik. Na twee seizoenen in de 'Vurige
Stede'verkastq ik naar Charleroi. Ik kon deze zomer bij de Carolo's blüven, maar ik wist dat het
daar rroeillik zou worden om veel speelminuten
te krligen. Mijn transfer naar Biussels is dan ook
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Wllllam Robeyns:

«<lk

heb nog geen seconde spijt gehad van mijn transfer naar Brussels.r»

,ingegeven door speelkansen. Nog geen seconde
heb ik spüt gehad van die beslissing. Hier krijg ik
in elke match de mogelijkhéid om me tetonen. Ik

moethetvooral hebbenvanm[in shotendrive.Tegelijkert$d blliven dat ookwerkpunten.»
William Robeyns steltvastdatzijn club een metamorfose heeft ondergaan. «ln het begin hadden we
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hetlasüg.Weverloren enkele keren nipt Sinds novemberdraaien we echterop toerental.We zitten
in de halve finale van de lekervan België en in de
comiretitie bekleden we de vierde plaats. Als we
de inhaalmatchen winnen, kunnen we zelfs beslag
leggen op de tweede stek. Die cijfers bieden pen
spectieven.»

