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VARIA 

Aaron Decloedt (20) is net als Gia-

ni Vanden Broucke (21) aangeslo-

ten bij het Triatlon Brugge Team

(TBT). Hij doet nog maar ander-

half jaar aan triatlon, in navolging

van zijn vader. “Na het voetballen

bij JVV Sint-Andries trainde ik al

heel wat, maar zeker niet verge-

lijkbaar met wat we nu binnen de

club doen. Het gaat er ook profes-

sioneel aan toe, met Mike Bogaert

als onze coach.”

Aaron, een student orthopedago-

gie aan Howest in Brugge, heeft

meteen een selectie voor een

deelname aan een WK beet. “Die

selectiewedstrijd was mijn eerste

duatlon ooit. Er werd daar beke-

ken wie er kans maakte op een

medaille en op basis daarvan zijn

wij beiden geselecteerd. Mijn doel

inschatten is wat moeilijk, omdat

ik niet weet waar ik sta tegenover

de andere deelnemers. Boven-

dien deed ik over het algemeen

nog niet zoveel wedstrijden.”

AL BRONS IN 2019

Giani werkt bij de politie van Aal-

ter en had al begin dit jaar verlof

aangevraagd om te kunnen deel-

nemen. “Misschien was het voor

mij een beetje van moeten, om

mijzelf op dat niveau te kunnen

bewijzen.” Op het WK duatlon

voor junioren in 2019 was hij

reeds goed voor brons. Daarna

kon hij er twee jaar niet bij zijn,

deels door klierkoorts, de pande-

mie en zijn politieopleiding. 

Giani werd zondag in Libramont

negende op het BK sprinttriatlon.

Hij staat vooral bekend als een

zeer goede loper. “Ik denk dat zo-

wel Aaron als ik evenveel kans

maken op een medaille. Ons ni-

veau ligt heel dicht bij elkaar. Ik

heb misschien iets meer ervaring,

maar als we een goede dag heb-

ben, zullen we zeker in elkaar

buurt blijven voor het podium.”

“Bij mij is zwemmen sowieso

mijn grootste werkpunt, ook al

omdat ik dat het minst lang doe”,

zegt Aaron. “Dat is er straks niet

bij, in Roemenië. Het fietsen gaat

beter dan het lopen. Misschien

moet ik daar iets proberen, om

dan stand te kunnen houden met

de betere lopers.” 

Het parcours is de Brugse atleten

nu nog onbekend. “Ik heb het on-

line eens bekeken. Het zou om

een autocircuit gaan. Er staan

geen hoogtemeters bij, dus ver-

onderstel ik dat het vrij vlak is”,

zegt Giani. Hij hoopt op een me-

daille of zo dicht mogelijk tegen

het podium te eindigen. “Het is

ook maar 37 kilometer op de fiets,

in plaats van 40. Het kan er wel

vrij warm zijn, wat voor een extra

pittige factor kan zorgen.”

A A R O N D E C L O E D T E N G I A N I V A N D E N B R O U C K E N A A R W K D U A T L O N 

“Allebei evenveel kans op medaille”

Aaron Decloedt en Giani Vanden Broucke zijn allebei lid van het Triatlon Brugge Team. (foto ACR)

BRUGGE Giani Vanden Broucke uit Zuienkerke en

Aaron Decloedt uit Sint-Andries nemen op vrijdag 10

juni deel aan het WK duatlon voor beloften in het

Roemeense Targu Mures. Het duo schat zijn kansen

op een podiumplaats ongeveer gelijk in.

DOOR ALAIN CREYTENS

MOERKERKE Krachtbalclub KB

Moerdamme heeft de titel in re-

gionale binnengehaald. In een

dubbele testwedstrijd was het

twee keer beter dan Jabbeke. De

ervaren Kristel Braem is dan ook

een tevreden speelster. 

“Voor de wedstrijd was het nog

serieus puzzelen. Door blessures

van achterspeelster Nathalie La-

valleye en barrage Debbie Ver-

beeke moesten we schuiven in de

verdediging. Amy Verbeeke gaf de

eerste en derde worp, terwijl ik-

zelf de tweede voor mijn rekening

nam. Daarnaast waren werkers

van dienst Shanti Verbeeke en In-

ge Kerkaert uiterst belangrijk in

het recupereren van de ballen.” 

“De wedstrijd ging gelijk op, tot

Jabbeke buiten gooide en wij erna

een aantal ballen konden onder-

scheppen. Aan de rust hadden we

vijf doelpunten voorsprong. De

wedstrijd leek gespeeld, maar in

de tweede helft naderde Jabbeke

tot op één puntje. De zon en de

supporters speelden natuurlijk

ook een grote rol. In de slotmi-

nuut kon Amy nog scoren en de

eindstand 27-29 vastleggen. Met-

een kon het feest ingezet worden,

want de heenwedstrijd hadden

we ook al gewonnen, met 35-28.” 

“We mogen wel zeggen dat we

verdiend kampioen zijn: we ver-

loren één wedstrijdje, tegen het

hoger geklasseerde Botterken

Baasrode. Ons seizoen is nog niet

voorbij. Zaterdag nemen we het

op tegen KBK Ichtegem, in de be-

ker van Vlaanderen lagere afde-

ling. Hopelijk kunnen we nog

eens alles geven.” (Jan Vanhecke)

Vrouwenteam KB Moerdamme
probleemloos regionaal kampioen

We zien van links naar rechts de kampioenen Shanti Verbeeke, Inge Kerkaert,
Kristel Braem, Nathalie Lavalleye, Amy Verbeeke en Debbie Verbeeke. Anouch
Dewulf ontbreekt. (foto JV)

SINT-MICHIELS Het herenteam

van KBC Sint-Michiels heeft de ti-

tel in regionale binnen, nadat het

eerst al reekswinnaar geworden

was. Het heeft veel inspanningen

gevraagd om de andere reekswin-

naar, Ichtegem, opzij te zetten,

maar uiteindelijk won het nog via

de verlengingen en mag zo pro-

moveren naar tweede landelijke. 

Kapitein Pieterjan Vinck: “De

heenwedstrijd hadden we, zonder

aanvalsleider Kenny Rogiers, met

vier punten verschil verloren. We

zijn dus heel scherp moeten be-

ginnen aan deze topper. Met Ken-

ny aan het kanon en tweede wer-

per Ruben Depoorter, die de hal-

ve finale van de beker gemist

heeft wegens de geboorte van zijn

eerste dochtertje, konden we in

de wedstrijd blijven. Achterspeler

Joeri Van Hoecke is sterk ingeval-

len en ook de ervaren Matthias

Vanden Bussche was verdedigend

sterk. Naar het einde van de wed-

strijd konden we wisselen en ie-

dereen speelminuten geven. On-

ze aanvallers kregen zo extra rust

om de extra testwedstrijd te spe-

len.” 

“Na de 22-13 zege moesten we

dan nog 2x5 minuten verlengin-

gen spelen, om de titel. Onze sup-

porters sleepten ons erdoor en

Matthias brak de ban met een su-

persafe. De veer was gebroken en

onze titel was binnen (3-1). Nu

moeten we een stap hoger zetten,

zeker omdat we vorige week met

één puntje verloren in de halve

finale van de beker tegen de kam-

pioen van de hogere afdeling,

Temse.” (Jan Vanhecke)

Heren KBC Sint-Michiels pakken
regionale titel na verlengingen

De kampioenen: Ruben Depoorter, Matthias Vanden Bussche, Bryan Depoorter,
Pieterjan Vinck en coach Jan Vanhecke. Vooraan hurken Kenny Rogiers, Joeri
Van Hoecke, Hannes Anseeuw en Erik Rijcken. (foto JV)

BRUGGE De bekerfina-

les van het krachtbal

worden zaterdag geor-

ganiseerd in Koolkerke.

Bij de jeugdploegen

heeft Buggenhout liefst

vijf finalisten. Bij de

U18 jongens krijgen we

een onverwacht treffen

tussen Lissewege en

Baasrode. In de lagere

afdeling dames spelen

Ichtegem en Moerdam-

me tegen elkaar, terwijl

de kampioen van twee-

de landelijke heren

Temse en de kampioen

van eerste landelijke

Koekelare elkaar in de

ogen kijken. Bij de da-

mes hogere afdeling

gaat het tussen Sint-Mi-

chiels en Baasrode, die

enkele weken geleden

al om de titel streden;

Sint-Michiels won en

aast op de dubbel. Ook

bij de heren hoopt Jab-

beke de dubbel te be-

machtigen. Het moet

daarvoor voorbij Male,

dat een prima seizoen

gespeeld heeft. Aanslui-

tend worden de speler/

speelster van het jaar en

beloftevolle jongeren

bekend gemaakt. Alle

wedstrijden worden ge-

speeld in de Gemene-

weidestraat, van 9.30

tot 17.30 uur. (JV)

Bekerfinales
krachtbal
in Koolkerke
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