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“Tongeren in vierde houden”
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HAMDI BOUSLAMA DENKT NIET AAN WINTERTRANSFER
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1
I BOUSLAMA DENKT NIET A

HASSELT - Le nouveau Bouslama est arrivé. 
De Herkse defensie zal het geweten hebben. 
In zijn eentje geselde de Waal de groen-rode 
verdediging en verschalkte hij doelman 

ongeren in vierde houden

 AAN WINTERTRANSFER
Doino driemaal. “Zo heb ik mijn hattrick voor 
dit seizoen al gemaakt”, lacht de spits “De 
toekomstige tegenstanders mogen gerust zijn 
want gemiddeld maak ik er eentje per jaar.” 

n in vierde houden”
Zelf wil hij niet spreken van een nieuwe 
Bouslama. “Vorige week kreeg ik tegen 
Cappellen drie kansen, maar scoorde ik 
niet.  Tegen Herk lukte dat wel en veel 
is er niet veranderd op een week tijd.” 
Met zijn drie treffers bracht de 24-jarige 
aanvaller zijn totaal op acht. Hij zit dus 
op schema om zijn seizoenstotaal van 
vorig jaar (21) te evenaren en opnieuw  
topschutter van de reeks te worden. 
“Ik ben er totaal niet mee bezig. Ik heb 
andere prioriteiten en die bestaan er 
vooral in om Tongeren in vierde klasse 
te houden. Om het even wie scoort, als 
we maar punten pakken.”

Bouwen in Namen
Nu zijn naam weer over de ton- gen 

Bouwen in Namen
Nu zijn naam weer over de ton- gen 
gaat, moet Tongeren dan vrezen dat 
hun goudhaantje tijdens de winterstop 
zijn heil gaat zoeken  in betere, financiële 
oorden? “Ik denk dat ik contractueel 
een volledig seizoen verbonden ben aan 
Tongeren, dus van een overstap is geen 
sprake. Het klopt dat enkele clubs al aan 
mijn deur zijn komen kloppen, maar het 
is geen verstandige keuze om tijdens het 
seizoen van club te veranderen. In drie 
à vier maanden tijd is het aartsmoeilijk 
jezelf te bewijzen. Ik heb het zelf al eens 
gedaan en het was alles behalve ideaal.” 
Toch doet alles vermoeden dat hij Ton-
geren op het einde van het seizoen zal 
verlaten. “Samen met mijn vriendin ga 
ik een huis bouwen in Namen. De af-
stand tussen Tongeren en Namen begint 
stilletjesaan door te wegen.”
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Een Tongers vreugdetafereel: Bouslama (uiterst links) 
ontvangt felicitaties na zijn doelpunt.  Foto Tom PALMAERS

De 3 markante ‘feiten’ van derde en vierde nationale


