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Sint-Michiels zorgt voor
unicum in Belgische
krachtbalgeschiedenis
SINT-MICHIELS Het ongelooflijke is gebeurd: SintMichiels heeft zowel bij de mannen als bij de vrouwen de beker en de titel binnen gehaald. Meteen een
unicum in de meer dan 50-jarige krachtbalgeschiedenis. Het feestje achteraf was dan ook een feestje zoals
enkel Sint-Michiels dat kan volgens het motto “oltegoare Sint-Michiels”.
DOOR JAN VANHECKE

Succescoach Paul Vanheerentals
steekt van wal. “Vorige week wonnen we de titel, dus alles wat we
vandaag bereikten was extra”, vertelt hij na afloop over de herenploeg. “Na het verlies in de competitie hadden we wat recht te zetten. De druk, warmte, decompressie na de titel en de

omstandigheden speelden zeker
een rol. Er werden veel foutjes gemaakt, wat resulteerde in de lage
17-15-score. Maar daar malen we
niet om. Onze club heeft geschiedenis geschreven!”
Joris Rosseel, vader van kapitein
Bart en medestichter van Sint-Michiels, was in de wolken. “Bij de
oprichting hebben we echt wel
zwarte sneeuw gezien. In 1970

was het bijna voorbij. Het doet nu
extra veel deugd om te zien hoe de
club nu bloeit en hoe er geschiedenis geschreven is. Dat mijn
zoon deze mee geschreven heeft
samen met mijn schoondochter
Nathalie Lievens doet nog eens zo
veel plezier. De krachtbalwereld
heeft meer dan vijftig jaar moeten
wachten op zo’n stunt, dus wie
doet ons dit ooit nog na?”

STAP OPZIJ
Bart Rosseel (42) vult aan: “Voor
mij is het een mooi moment om
een stapje opzij te zetten. Paul is
een prachtige trainer die heel wat
vraagt van zijn spelers. We hebben ons als groep dan ook volledig
ingezet en zijn meegegaan in zijn
verhaal.”

Joeri Vandenberghe zag zijn sterke terugronde bekroond met een
mooie derde plaats bij de verkiezing van de speler van het jaar.
Joeri: “We speelden dit seizoen
één slechte wedstrijd: net op het
terrein van Jabbeke. De bekerwinst is een mooie apotheose voor
een seizoen waarbij Paul het
maximum uit de groep gehaald
heeft. We zijn echt heel complementaire spelers geworden. Misschien kunnen we Paul overhalen
om er toch nog één seizoen bij te
doen als trainer.”
Ook de vrouwen van Sint-Michiels hebben de favorietenrol
waar gemaakt. Ze wonnen de bekerfinale verdiend met 33-23 van
Ichtegem. Als surplus werd achterspeelster Nathalie Lievens (40)

De heren met v.l.n.r. Jonathan
D’Hoore, Matthias Vanden Bussche, Hannes Timmerman, Joeri
Vandenberghe met dochter Jolien,
kapitein Bart Rosseel met zoontje
Joni, Robin Grieve, Jimmy Devoldere, Siebe Timmerman en coach
Paul Vanheerentals, terwijl de fans
zorgen voor de grijs-rode sfeer.
De dames zorgden voor een rondedans: Fien Van Parys, Shana Verdonck, speelster van het jaar Nathalie Lievens, Charlotte D’Hoore,
Sofie Cool, Jasmien Vandenbruwaene en Lisa Verdonck.
(Foto’s JV)

tenslotte nog verkozen tot speelster van het jaar, en dit al voor de
twaalfde maal! “We zijn heel gedreven gestart aan onze wedstrijd
tegen Ichtegem”, vertelt Nathalie
Lievens. “We konden al vlug een
riante voorsprong opbouwen. Onze coach heeft daarna enkele vervangingen doorgevoerd, want de
loden hitte was een spelbreker.
Ichtegem kwam beter in het spel,
maar na een paar tactische ingrepen kregen we opnieuw greep op
de wedstrijd. Gelukkig hebben we
een sterke bank.”
“Ik werd ook nog verkozen tot
speelster van het jaar. Dat is natuurlijk een mooie erkenning. Of
deze titel went? Ik ben nog altijd
elke wedstrijd even gedreven en
geniet nog altijd even veel.”

Geen dubbel voor kampioen Loppem

Miniemenjongens Heist verslaan kampioen

LOPPEM Vorige week won Loppem nog de wedstrijd om de titel tegen Krachtbal Torhout,
in de bekerfinale was het andersom na een hoogstaande partij. Zo kon Loppem de dubbel jammer genoeg niet binnenhalen dit seizoen. We zien de supporters van Loppem
samen met Sylvia Van Maele, Eveline Vermeersch, Hanne Jonckheere, Inge Vermeersch,
InesVerrecas en vooraan Phaedra Decat en Laura Decat. Shari Depla ontbreekt op de
foto. (Foto JV)

HEIST Bij de miniemen stonden kampioen Male en eerste achtervolger Heist tegenover

elkaar tijdens de krachtbalfinale. Uiteindelijk haalde de ploeg uit Heist het met 22-19. De
ontlading na afloop was dan ook enorm groot. We zien op de foto vooraan Tim Poppe,
Enzo De Witte, Sil Vanmassenhove, Arne Van Opstal, Jan Houtteman en Yves Krzyzanowski samen met de supporters. In het midden zien we ook met pet coach Patrick Casier. (Foto JV)
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JOOS ANSEEUW: SPELER VAN HET JAAR

“Titel is mooie
erkenning”

“De krachtbalwereld
moest hier 50 jaar
op wachten, wie doet
ons dit na?”

MALE G Op de bekerfinale werd
de naam van de speler van het
jaar bekend gemaakt. Joos Anseeuw (KBC Male) speelde een
prima seizoen en mocht zijn
zesde titel van speler van het jaar
vieren. “We speelden met Male

Scholieren Sporting Brugge vieren de dubbel
BRUGGE Bij de scholierenjongens stonden kampioen Sporting Brugge
en runner-up Jabbeke in de finale. Na een hoogstaande en spannende
finale werd het 20-17 voor Brugge. Na de wedstrijd werd een feestje
ingezet, samen met de supporters. We zien v.l.n.r. Maxim Pintelon, Jarne Craeye, coach Willy De Jonghe, Jasper Marchand, Liam Van de
Keere, Filip Marchand en Dieter Van de Keere, samen met man van de
match kapitein Jaro Desplenter. (Foto JV)

TOMAS VANDAMME: BELOFTEVOLLE JONGERE

JORIS ROSSEEL
Krachtbal Sint-Michiels

“Het dameskrachtbal bloeit meer
dan ooit in Sint-Michiels. Het fanionteam en de reserven werden
kampioen. Het tweede team uit
eerste nationale eindigde op een
mooie zesde plaats. Het team uit
de tweede afdeling eindigde dan
weer op een tweede plaats. Paul
Vanheerentals heeft zijn dames
nu drie jaar onder zijn hoede en
bereikte er heel wat mee. Zo beschikt hij op training over heel
wat dames die er wekelijks voor
willen gaan. Normaal stopt hij na
dit seizoen als trainer en coach
van de vrouwen en de mannen,
maar het bestuur hoopt toch nog
dat de dubbele dubbel hem doet
twijfelen. Speler Bart Rosseel zou
eventueel klaar staan om volgend
seizoen eventueel over te nemen.”

een goed seizoen, met uiteindelijk twee verlieswedstrijden en
één gelijkspel. Daardoor werden
we geen kampioen. Tegen SintMichiels speelden we in de halve
finale van de beker niet goed,
zodat ons team dit jaar geen prijs
in de wacht kon slepen. Dit seizoen stond ik misschien meer in
de schijnwerpers. Doordat Timothy Compernolle aanvallend
minder ingezet werd, heeft de
coach mij als hoofdaanvaller
uitgespeeld. Ik heb dit seizoen
zo’n 20 maal vanuit eerste worp
rechtstreeks kunnen scoren en
dat wordt natuurlijk opgemerkt. In
de topmatch tegen Jabbeke heb
ik er zelfs zes kunnen scoren.”
“Deze titel is een mooie erkenning, aangezien de spelers van
de andere clubs stemmen. Zo’n
titel win je ook niet alleen. Ik ben
mijn ploeggenoten dan ook heel
dankbaar.”

“Als favoriet is
de druk groter”
JABBEKE G Topfavoriet Tomas
Vandamme (21) werd verkozen
tot beloftevolle jongere. In de
verkiezing van de speler van het
jaar eindigde hij knap tweede.
Ondanks de nederlaag in de
finale van de beker van Vlaande-

ren is deze individuele trofee
toch de kers op de taart. “Als
topfavoriet is de druk natuurlijk
wel groter, maar toch heb ik er
altijd in geloofd. Dat is een mooie
erkenning. Ik ben nog wel jong,
maar heb heel veel ervaring op
kunnen doen door in de eerste
ploeg van Jabbeke te spelen. De
vorige seizoenen heb ik heel
veel bijgeleerd van onze toenmalig coach Koen Claeys. Ik moet
wel bekennen dat hij de lat bij mij
heel hoog gelegd heeft. Als ik
eens wat minder was, dan zorgde hij ervoor dat ik er de volgende wedstrijd stond. Natuurlijk is
het een luxe om met zo’n goede
spelers samen te spelen. Vooral
onze achterspeler Hendrik Baert,
van wie ik nog jeugdtrainingen
kreeg, geeft mij heel veel raad
tijdens de wedstrijden. Deze
trofee zet mij aan om nog meer
te trainen.”

Scholierenmeisjes Jabbeke vieren
JABBEKE Bij de scholierenmeisjes kregen we een prachtfinale. Kampioen Sporting Brugge nam het op tegen Jabbeke. De wedstrijd bleef
spannend tot in de laatste minuut. De ontlading was dan ook groot bij
het laatste fluitsignaal bij Jabbeke. We zien de feestende Cailin Monteyne, Annelien Vantomme samen met coach Marc Rooms, Hanne Dyserinck, Jana Rooms, Moon Debuysere en Mira Vanhoenacker. (Foto JV)

Miniemenmeisjes Jabbeke heersen ook in de beker

Cadetten Sporting Brugge dicht bij stunt

JABBEKE De miniemenmeisjes van KRB Jabbeke waren topfavoriet. In de bekerfinale
namen ze het op tegen Lissewege, dat tweede eindigde. Jabbeke kwam nooit in de
problemen tegen Lissewege: 25-13. Na de wedstrijd werd er duchtig gevierd. We zien
onderaan Elin Vanhooren, Marie, Elly Verfaillie, Lien De Jaegher, Ina Vanhoenacker,
coach Sylvie Verschelde en Ine Vandenberghe. Vooraan zien we nog Jinte Vantomme en
bovenaan zus Lize Vantomme samen met de supporters. (Foto JV)

BRUGGE De cadettenjongens van Sporting Brugge namen het in de finale op tegen topfavoriet Ichtegem. Sporting verraste vriend en vijand door te rusten met een 12-10-voorsprong. Uiteindelijk begon de hitte te werken en verloor Sporting na een spannende
wedstrijd met 18-21. Coach Sander Marchand mag terugblikken op een prima prestatie
samen met zijn spelers Jasper Becu, Jari Neyrynck, Remi Demeulenaere, Jens Desplenter, Jari Defonteyne, Gianni Frere, Michiel Anthierens en Dylan De Backer. (Foto JV)

