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Heeft u nieuws? Mail naar Pieter Franssen en Reinout Vangeel sportwest@nieuwsblad.be

TENNIS
KIMMER COPPEJANS (ATP 282)
won op het ATP Challenger-tornooi
van Forli (Ita) ook zijn tweede kwalificatiewedstrijd met 3-6/6-4/7-6
van de Italiaan Giovanni Fonio. Op
de hoofdtabel wacht de Italiaan
Thomas Fabbiano (ATP 182). (bl)
JORIS DE LOORE lootte zich op het
ITF-tornooi in Kiseljak (Bosnië-Herzegovina) vrij voor de eerste ronde
op de hoofdtabel. Hij dubbelt niet.

KRACHTBAL BEKER HOGERE MANNEN

WIELRENNEN ELITE
GULLEGEM KOERSE-EEG CLASSIC

Vincent Mahieu viert de dubbel met
KRB Jabbeke: “Wat een topseizoen”

Kenny Molly houdt
van kermiskoersen:
“Als prof elke kans op
onderscheiding grijpen”
Kenny Molly mag dan de
renner voor zware omlopen
zijn, hij steekt zijn neus niet
op voor een snelheidsrace
als Gullegem Koerse. “Wedstrijden in eigen regio liggen
me nauw aan het hart.”

LOTTO BELGIAN CIRCUIT
KTC ISIS IZEGEM Sielke Van Schoor
won in ED1 haar achtste finale met
7-6/6-4 van Elise Gillis en speelt nu
tegen Emma Vanderheyden. (bl)

Kenny Molly
heeft er goede
maanden opzitten. Hij zat regelmatig in de
vroege vlucht,
maar
boekte
ook een reeks
sprekende resultaten. In de lastige Volta
Limburg Classic finishte hij als
twaalfde en met zijn achtste
plaats in de eindstand van de
Ronde van Griekenland verzamelde hij 30 UCI-punten. “Ik
blijf gestaag opgang maken. In
het betere werk ga ik voor
mooie resultaten. In monumenten is dat natuurlijk een
stuk moeilijker, maar daar doe
ik het op mijn manier. Zo zong
ik het in Luik-Bastenaken-Luik
lang uit als vluchter. Als prof
moet je elke kans op onderscheiding grijpen.”
De vierdejaars is straks einde
contract bij het procontinentale Bingoal-Pauwels Sauces
Wallonie Bruxelles. “Ik voel me
goed bij mijn huidige team. Als
ik de kans krijg om bij te tekenen, zal ik dat doen. Overstappen naar de WorldTour zou
nog mooier zijn, maar ik besef
dat de plaatsjes duur zijn”, zegt
Kenny Molly, die in Gullegem
neoprof Louis Blouwe, Arjen
Livyns en Timothy Dupont
naast zich krijgt.

WIELRENNEN
ELITE
CLASSIC ALPES-MARITIMES Eliot

BELGA

Lietaer rijdt vandaag met B&B Hotels-KTM de tweede editie van de
zware eendagswedstrijd Mercan’
Tour Classic Alpes-Maritimes. (tvm)

derbeke, die lang in de aanval reed
in de openingsrit, werd 58ste in de
eindstand van de Ronde van Navarra. De eindzege ging naar Andrew
Vollmer. Aaron Stockx was 77ste.
Basso Team Flanders werd negende
in het ploegenklassement. (tvm)

JUNIOREN
NIELS DE CLERCK wordt volgend

seizoen belofte bij The Lead Out Cycling Academy van Wim Feys en co.
De Dentergemnaar won de slotrit
van de Ster van Zuid-Limburg. (tvm)

NIEUWELINGEN
VERMARC CYCLING PROJECT Lom-

me Van den Meerssche behoorde
tot de smaakmakers in het eerste
luik van het Vermarc Cycling Project. Nolan Huysmans won. Cédric
Deceuninck was negentiende, Briek
Plasman 21ste en Stieg Bruneel
26ste. Daags nadien ging de zege
naar Axel Van Den Broek. Lukas
Coryn eindigde als 33ste. (tvm)

TRIATLON
NELE DEQUAE eindigde op het EK
voor junioren in het Poolse Olsztyn
als twaalfde. De atlete van ITC finishte op 1’18” van de Zweedse winnares Tilde Mansson. (wgo)

JAN VANHECKE

BELOFTEN
RONDE VAN NAVARRA Aiden Van-

KRB Jabbeke (gehurkt) was in de bekerfinale met 25-22 te sterk voor KBC Male.
Het is een boerenjaar geworden voor KRB Jabbeke. Het mannenteam van
coach Vincent Mahieu
werd onlangs kampioen
en won nu ook de bekerfinale tegen een sterk KBC
Male met 25-22.

mogen terugblikken op een
topseizoen. Na de eerste titel
in de clubgeschiedenis veroverden we ook de beker én

Tomas Vandamme werd verkozen tot beloftevolle jongere en speler van het jaar. Tijd
om te feesten.”

TIMOTHY COMPERNOLLE (KBC MALE): “ONDANKS VERLIES MOGEN WE FIER ZIJN”

KBC Male legde dit seizoen een prima bekerparcours af, maar diende
“We begonnen goed aan de in de finale de duimen te leggen
wedstrijd en konden zelfs voor kampioen Jabbeke: 25-22.
vier punten uitlopen”, blikt
Vincent Mahieu terug. “In de “Met dat aanvalnen overbruggen.
tweede helft maakte Koen lende geweld moet
Aan de rust zag het
Van Iseghem echter twee Jabbeke altijd winer voor ons niet zo
mooie rugworpen, waardoor nen”, zei coach Tigoed uit, maar onze
Male opnieuw in de wed- mothy Compernolle. youngsters Kobe Sestrijd kwam. We bouwden “Zeker als je weet
venhant en Wiebe
onze aanval daarna opnieuw dat Tim Versyck en
Ceulemans hebben
verstandig op en konden uit- Tomas Vandamme
getoond dat ze een
eindelijk na een mooie finale een volledig plein
wissel op de toemet 25-22 zegevieren. We met één worp kunkomst zijn. Toen
JAN VANHECKE

Koen Van Iseghem
twee rugworpen kon
scoren, groeide het
geloof bij ons en onze supporters. We
kwamen op gelijke
hoogte, maar Jabbeke speelde de
wedstrijd nadien
heel goed uit. Ik
denk dat we fier mogen zijn op wat we
in deze bekerfinale
getoond hebben.”
(vaj)

Remco Evenepoel als blikvanger

KRACHTBAL BEKER HOGERE VROUWEN
VOETBAL
FC LISSEWEGE Keeperstrainer Fred-

Shana Verdonck (KBC Sint-Michiels): “Sterke bank bezorgt ons de dubbel”

“We stonden er opnieuw als
team”, juichte Shana Verdonck
net na afloop. “We wisten dat
het zoals gewoonlijk een spannende wedstrijd zou worden,
maar voor zo’n matchen doe je
het. We willen ons trouwe supporterslegioen opnieuw bedanken, want zij schreeuwden
ons naar de overwinning. Onze
coach Joeri Van Hoecke had
ons ook goed klaargestoomd.
Het was voor hem niet gemakkelijk om keuzes te maken,
maar uiteindelijk zorgde onze
sterke bank ervoor dat we zegevierden in een finale die elke
kant uit kon. Het grote voordeel in ons team is dat we voor
elke positie en aanvalsplan een
volwaardige vervangster hebben en dat we blessures konden opvangen. En nu gaan we
feesten.” (vaj)

KBC Sint-Michiels (staand) versloeg in de finale Baasrode met 26-27.
KRACHTBAL BEKER LAGERE VROUWEN

KB MOERDAMME GRIJPT NAAST DUBBEL
KB Moerdamme, kampioen in
de regionale afdeling, moest in
de bekerfinale nipt de duimen
leggen voor Ichtegem: 27-25.

Moerdamme verloor de bekerfinale
tegen Ichtegem met 27-25.
W

“We verloren omdat we meer
foutjes maakten dan Ichtegem”,
aldus Kristel Braem. “De wedstrijd
verliep gelijkopgaand, maar de
slotminuten waren er te veel aan.
Het feit dat we de laatste weken
nog zware competitiewedstrijden
moesten afwerken, zal er vermoedelijk ook wel voor iets tussengezeten hebben. Op mijn leeftijd recupereer je niet zo snel meer, hé.
Wij hebben als ploeg bewust gekozen voor de competitie in de laag-

ste reeks, omdat we door werkomstandigheden vaak niet met ons
sterkste team kunnen aantreden.
We vinden het dan ook jammer dat
een ploeg die niet aantreedt in de
lagere reeks, zomaar kan deelnemen aan onze bekercompetitie. Eigenlijk is dat geen reclame voor
onze krachtbalsport. Misschien
iets voor de federatie om over na
te denken.” (vaj)

JAN VANHECKE

De vrouwen van KBC SintMichiels veroverden dit
seizoen de dubbel. In de bekerfinale tegen eeuwige rivaal Baasrode wonnen de
Bruggelingen - net als in de
competitie - met het kleinste verschil: 26-27.

JAN VANHECKE

dy Swimberghe doet er een extra
seizoen bovenop. Francis Gobert,
Gregory Polen en Birger Tavernier
stoppen. Bonny Okeba en Odinaka
Okwor trekken allicht naar Daring
Brugge. Ook Fifi Osei Berkoe verlaat
de club. Nieuwkomers zijn Luvovamu Mamtandi Lukoki en Matthijs De
Pauw (Heist B), Giovanni Van Hullebus (Ruddervoorde), Timon Himpe
en Ahmed Badji (Knokke B), Jonas
Van Loo (Damme), Gianni Claeys
(Daring Brugge) en Jürgen Crabbé. De bestuursploeg wordt versterkt met o.a. Bjorn Bossuyt, Francis Gobert en Dirk De Wulf. (bl)
FC DAMME De komst van Wouter
Vanhullebusch (Hertsberge) gaat
niet door. Joren Verstrynghe (Kleit)
en James Bullen (Maldegem) zijn
wel nieuw. Dany Bekaert verlaat de
club. Franky François blijft volgend
seizoen keeperstrainer. (bl)
VK DUDZELE Niet Pieter Van Houcke,
die opnieuw zal voetballen, maar de
afscheidnemende Sören Maenhout
wordt de nieuwe T2 aan de zijde van
Dany Couvreur. De club trok nog
Navid Momand (Varsenare), Jari
Montaigne (Knokke), Luca Vandenbussche en Thibault Last (Blankenberge) en Jens Pollet (Heist) aan.
Extra vertrekkers zijn Kenzo Vanwynsberghe (Eendracht Brugge) en
Wesley De Clerck (Lotenhulle). (bl)

Remco Evenepoel topt de affiche van het ‘wereldkampioenschap der kermiskoersen’. Hij
wordt bij Quick Step-Alpha Vinyl omringd door uittredend
winnaar Stan Van Tricht, Iljo
Keisse, Zdenek Stybar, Stijn
Steels en Ethan Vernon. Intermarché-Wanty Gobert is op de
afspraak met Tom Devriendt,
Baptiste Planckaert, Boy van
Poppel, Taco van der Hoorn en
Gerben Thijssen. Ook oud-winnaar Greg Van Avermaet en
Oliver Naesen tekenen present. Sep Vanmarcke komt als
individueel aan de start. Niki
Terpstra kan rekenen op Dries
Van Gestel. Julien Vermote,
Gianni Vermeersch en beloftenwereldkampioen veldrijden
Joran Wyseure voeren Alpecin-Fenix aan. Maxime De
Poorter, Torsten Demeyere en
Gianni Marchand moeten Tarteletto-Isorex op de kaart zetten. Lotto-Soudal Development Team stelt Jelle Harteel
op. De broers Stockman zijn
eveneens van de partij. Ook
EFC-L&R-AGS, Minerva CT,
Team Elevate p/b Home Solution-Soenens,
Decock-Van
Eyck-Van Mossel Devos Capoen en Dovy Keukens-FCC
hebben startrecht. (tvm)
Gullegem Koerse: 171 km, start 14u

