Geertsintobin, voorzitterBevoRoeselare

,,Ditis eengrootverlies"
start. Zij was wel weer aan revali
deren toe. En tekenend voor haar
clubliefde is het feit dat zij de
wedstrijden bleef volgen. Ook zaterdag iaatst nog was zij met haat
ouders pÍesent bij de wedsfrijd oP
Lendelede."

- De
I ROESETARE
bij club
verslagenheid
waar
Bevo Roeselare,
NathalieDePickere
speelde,is biizonder
groot.
..Met Nathalie trokken wij drie
seizoenen geleden een nieuwe
spelverdeelsteraan die overkwam
vàn Brugge. OP sPeltechnisch
vlak had zii een heel gevarieerde
spelverdeling in huis en ook servèrend was zij heel efficiënt. Maar
de grote meerwaardelag vooral in
haai mentaliteit als clubspeelster."
,,Vorig seizoen kende zij e9lpechséizoen want na zowat vijf
wedstrijden viel zij door een blessure aan de lies uit. OP dat moment stonden wij in de koP van
tweede divisie. De Ploeg kreeg het
dan heel moeilijk want er moest
een heel jonge spelverdeelsterhet
alternatief voÍnen. Wij konden
haar gelukkig een viertal wedstrijden voor het einde van de comPgtitie recupereren en wij sprokkelden nog de hoognodige Punten om

Motor van het team

Geert Sintobin. (Foto Jos)
het divisiebehoud te verzekeren'
Blessureleed bleef haar evenwel
achtervolgen en tijdens de seizoensvooibereidingraakte zij, buiten het volleYbal, geblesseerdaan
de knie.'l
,,Omwille van werkomstandigheden kon de oPeratie maar zowat
een maand geleden uitgevoerd
worden en miste zij de seizoen-

Dat verlies zal wegen oP de Ploeg'
besluit de voorzitter. ,'Een grotere
tegenslag kan je als Ploeg niet
treUUen.Naast haar speltechnische
kwaliteiten betekende vooral haar
positieve mentaliteit en optimisme
èen pluspunt voor de Ploeg. Zij
was een motor voor het team, een
voorbeeldvoor haar ploeggenoten'
een speelsterdie de groeP vooruit
dwong en motiveerde.En als er al
eens tegenkantingen waren, kon
zij de groep als geen ander oPPePpen. Maar nog groter zal het veriies bij haar oudersen familie zijn'
Met heel de Bevo-familie leven
wij met hen mee en delen in het
immense verdriet om haar veel te
vroege heengaan."
De eeplande thuiswedstrijd komenie'zaterdag werd uitgesteld.
(RBD)

