
KRACHTBALBEVORDERING 

Tweede opeenvolgende titel voor KBC Sint-Michiels 

 

KBC Sint-Michiels verloor in de laatste twee seizoenen geen enkele competitiewedstrijd. 

BRUGGE - In bevordering behaalde krachtbalclub KBC Sint-Michiels de tweede titel op rij, zodat het 

nu in de derde afdeling mag aantreden. 

Tijdens de laatste twee seizoenen verloor KBC Sint-Michiels geen enkele competitiewedstrijd. 

Een van de aanvallende krachten is de 20-jarige Dylan Ballegeer. ‘Samen met Siebe Timmerman 

draag ik we inderdaad de aanval. Maar het recept van ons succes is eigenlijk heel simpel: we gaan voor 

elkaar door het vuur. Ons team bestaat uit een mix van jonge en oudere spelers waarbij we de juiste 

balans vinden. Ikzelf ben al krachtballend opgegroeid met Siebe en Erik Rijcken, zodat we elkaar door 

en door kennen.’ 

‘Wij kozen er ook bewust voor om rustig door te groeien binnen onze club. We konden bij de reserven 

van eerste nationale spelen, maar we kozen een ander traject. We begonnen in provinciale en hopen 

binnen enkele jaren in de tweede afdeling uit te komen. Zo zullen we dat zelf opgebouwd hebben en 

misschien komt dat ook vlugger dan verwacht’, vervolgt Ballegeer. 

‘Ik had immers niet gedacht dat we de tweede titel op rij gingen behalen. Voor het seizoen was de 

doelstelling de top spelen. Maar na de eerste wedstrijd bij titelkandidaat Aalter, die we met duidelijke 

10-20 cijfers wonnen, besloten we om er volop voor te gaan, met het gekende succes als resultaat’, 

zegt Ballegeer. 

Ook in halve finale beker 

‘Ons seizoen kan nog een hoogtepunt bereiken. Zaterdag spelen we de halve finale van de beker en het 

zou uiterst mooi zijn om door te stoten naar de finale. Tegen Baasrode wordt het echter heel moeilijk 

omdat deze een klasse hoger spelen. Meteen wordt dit een goede waardemeter voor volgend seizoen’, 

aldus nog Ballegeer. ‘De finale wordt georganiseerd in Ingelmunster, op dezelfde locatie waar we als 

scholier de beker wonnen, dus laat ons het beste hopen.’  


