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WIELRENNEN PARIJS-ROUBAIX VOOR BELOFTEN 

‘Ik had mijn zinnen op
deze wedstrijd gezet’

‘Ik wilde winnen’, vertelt de 
renner van het BMC Develop-
ment Team zonder omwegen. 
‘Daar was ik ook klaar voor. Ik 
had een heel goeie Olympia’s 
Tour (een gerenommeerde rit-
tenkoers voor beloften in Ne-
derland, red.) achter de rug. Ik 
werd er derde in de eindstand 
en was winnaar van het jonge-
renklassement. Daarna heb ik 
me helemaal gefocust op Pa-
rijs-Roubaix omdat winst in 
die wedstrijd mijn grote doel 
was van het eerste halfjaar 
van 2015. Helaas is het hele-
maal anders uitgedraaid dan 
ik had gehoopt.’

‘Het begon al met een serieu-
ze valpartij na goed twintig ki-
lometer. Onder meer mijn el-
leboog was behoorlijk ge-
kneusd. Door die val zat er 
ook een slag in mijn beide 
wielen. Omdat er van bij het 
begin stevig werd gekoerst, 
moest ik wachten op een goed 
moment om die wielen een 
voor een te laten vervangen. 
Dat is ook gelukt, maar het be-

tekende dat ik serieus wat 
krachten verspeelde om terug 
te keren.’

‘Op dat moment dacht ik dat 
winst al niet meer mogelijk 
was. Ik heb me daarom in 
dienst van de ploeg gesteld en 
ben op kop beginnen rijden 
ten voordele van andere ren-
ners in de ploeg. Merkwaardig 
was wel dat ik na verloop van 
tijd begon te voelen dat ik er 
helemaal door kwam. Ik denk 
zelfs dat mijn liedje nog hele-
maal niet uitgezongen was.’

‘Maar toen ik op zeker mo-
ment niet meer kon schakelen 
en ik ook nog eens een andere 
fiets moest nemen waardoor 
ik opnieuw veroordeeld werd 
tot achtervolgen, was het ui-
teraard over. Ik kan me enkel 
troosten met de gedachte dat 
mijn Zwitserse ploegmaat Lu-
kas Spengler uiteindelijk won 
en dat ik mijn steentje heb bij-
gedragen tot dat succes.’

‘Al verbloem ik niet dat ik 
veel liever zelf op dat hoogste 
trapje had gestaan op de wie-

lerbaan van Roubaix. Die kas-
seiklassieker is me op het lijf 
geschreven, maar twee jaar op 
rij ben ik niet van pech ge-
spaard gebleven. Vorig jaar 
moest ik de strijd staken, nu 
ben ik al tot het einde geraakt. 

Dat is het enige positieve dat 
ik kan verzinnen.’

‘De riem gaat er nu even af 
want naar deze wedstrijd heb 
ik hard toegewerkt. Een tien-
tal dagen doe ik het rustig aan 
om daarna weer op te bouwen 

naar nieuwe opdrachten toe. 
Er staan nog veel mooie wed-
strijden op het programma in 
het tweede deel van het jaar. 
Al blijf de ‘Hel van het Noor-
den’ voor mij toch met stip op 
één staan.’ 

Nathan Van Hooydonck keerde zondagavond 
na Parijs-Roubaix zwaar teleurgesteld terug 
naar huis. Een 35e plaats op ruim tien minuten 
van winnaar Lukas Spengler was niet dat 
waarvoor de renner uit Gooreind naar Frank-
rijk was afgereisd.

Nathan Van Hooydonck is zwaar 
ontgoocheld na (te) veel pech

KAREL LEMMENS

Nathan Van Hooydonck. Foto: HNB

wedstrijd. Bart Borghs 
(3u59’28) en Hannes Cool 
(3u49’48) stonden mee op het 
podium.

‘Het was een supergoede 
wedstrijd. Ik liep mijn snelste 
halve marathon (1u16’02) ooit 
in een halve triatlon. Leuven is 
een mooie triatlon waar altijd 
veel nationale toppers op afko-
men. Ik ben blij dat ik kon 
winnen’, zegt de langeafstand-
specialist, die nu zijn pijlen 
richt op de Iron Man van 
Frankfurt. ‘Ik wil dit goede ge-
voel meenemen richting 
Frankfurt op 5 juli. De condi-
tie zit echt goed. Hopelijk kan 
ik daar opnieuw een sterke 
race neerzetten. Liefst zonder 
materiaalpech.’

In 2013 werd Schrooyen nog 
85e in de Iron Man van Hawaï. 
(basp)

TRIATLON HALVE AFSTAND IN LEUVEN

Schrooyen na indrukwekkende remonte

In het zog van de koplopers 
klauterde Bart Schrooyen na 
het zwemmen aan wal. Maar 
door ketting- en schakelpro-
blemen bij het fietsen moest 
hij de koplopers laten gaan.

‘Mijn ketting schoof opeens 
naast het buitenblad. Ik heb er 
serieus aan moeten trekken. 
Vanaf dan versprong de derail-
leur elke keer’, vertelt de Esse-
naar. ‘Ik verloor er veel tijd 
mee. Mentaal heel lastig, maar 

ik probeerde me er zo weinig 
mogelijk van aan te trekken. 
Vooral in de vierde ronde heb 
ik hard gefietst en zo had ik 
vlak voor het ingaan van de 
wissel nog Geert Janssens te 
pakken.’

Schrooyen stapte als derde 
van de fiets met zes minuten 
achterstand op leider Brems 
en twintig seconden op Han-
nes Cool.

‘Ik hoopte snel naar Cool te 
lopen. Na 4km had ik hem te 
pakken. Hij moest vrij snel los-
sen. Na de eerste loopronde 
hoorde ik de speaker roepen 
dat ik nog maar 4’30 achterlag 
op Brems. Toen begon ik erin 
te geloven. Ik heb dan alles op 
alles gezet om hem nog te pak-
ken en in de laatste kilometers 
ging ik hem nog voorbij.’

Schrooyen won na 3u58’50 

Bart Schrooyen won zon-
dag de halve triatlon 
(1,9km zwemmen, 90km 
fietsen, 21,1km lopen) van 
Leuven. In de afsluitende 
halve marathon maakte hij 
ruim zes minuten goed op 
Willem Brems, die als eer-
ste van de fiets was ge-
stapt. 

ATLETIEK  PK TIENKAMP

Marynissen pakt provinciale titel 

 Vooraf mikte Marynissen op 
de magische kaap van 7000 
punten. Hoewel hij op de eer-
ste dag heel wat punten liet 
liggen in het ver- en hoog-
springen, normaal zijn betere 
proeven, lag hij halfweg nog op 
schema. 3764 punten was zijn 
tussentotaal na vijf  proeven.

Maar op zondag verloor hij 
terrein door een mindere pres-
tatie in het speerwerpen. 6592 
punten ‘tienkampte’ Marynis-
sen uiteindelijk bij elkaar. De 
26-jarige atleet was afgete-

kend de beste Antwerpenaar 
en werd provinciaal kampioen. 
Zijn AVKA clubmakkers Indi 
Mariën (zilver met 5420 pun-
ten) en Jeroen Van De Vreken 
(brons met 5372 punten) flan-
keerden hem op het podium.

Bij de juniores won Jannes 
Boonen (ABES) met 6758 pun-
ten. Lio Mortiers (AVKA) was 
de beste scholiere in de zeven-
kamp met 4696 punten. 

De tienkamp van Marynissen

100m: 11”25 (806 pt.); ver-
springen: 7m22 (866 pt.); ko-
gelstoten: 11m67 (586 pt.); 
hoogspringen: 1m87 (687 pt.); 
400m: 49”91 (819pt.); 110m 
horden: 15”86 (749 pt.); dis-
cuswerpen: 35m61 (576 pt.); 
polsstok: 4m00 (617 pt.); 
speerwerpen: 31m36 (318 pt.); 
1500m: 4’58”60 (568 pt.).  (basp)

Terwijl Nafi Thiam en 
Hans Van Alphen in Götzis 
aan de slag waren op het 
officieuze WK meerkamp, 
werkten de regionale top-
pers in Herentals het PK 
meerkamp af. Wim Mary-
nissen kroonde zich tot 
provinciaal kampioen.
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ANTWERPEN
ZAALVOETBAL PLAY-OFFS FT ANTWERPEN

‘Afscheid in mineur’

Omdat met Amar Zouggaghi,
Ahmed Sababti en Ilyas El 
Haoual drie ervaren sterkhou-
ders andere oorden opzoeken, 
kan het mogelijk nog wel even 
duren alvorens de Sinjoren 
opnieuw kunnen meedingen 
naar de titel. De drie spelers 
hadden gehoopt langs de grote 
poort te kunnen vertrekken. 
Een droom die vrijdagavond 
zestien seconden voor het 
einde van de beslissende wed-
strijd aan diggelen werd gesla-
gen door het derde Halle-
Gooikse doelpunt.

‘Het missen van de titel 
smaakt bijzonder zuur. Ik heb 
er al twee dagen bijna niet van 
kunnen slapen’, zegt Amar 
Zouggaghi. ‘Dit was helemaal 
niet het afscheid dat ik had 
verwacht. Het zal nog wel 
even duren voor ik hier van 
bekomen ben. Ik verlaat Ant-
werpen want ik ben aan een 
andere uitdaging toe. Waar 

mijn toekomst ligt, maak ik 
eind deze week wel bekend.’

Ook Gouden Schoen Ahmed 
Sababti, die volgend seizoen 
aan de slag gaat bij... Halle-
Gooik, zocht drie dagen na het 
onwaarschijnlijk slot van de 
play-offs nog tevergeefs naar 
het hoe en waarom van het fa-
len van FT Antwerpen.

‘Wel twintig keer heb ik on-
dertussen de wedstrijd geana-
lyseerd’, zegt Sababti. ‘Maar 
veel doet het er niet toe. De 
match is gespeeld en voor de 
vijfde keer in zes jaar pakken 
we naast de titel. Dat doet on-

gelooflijk veel pijn, komt on-
gemeen hard aan. Ik ben een 
winnaar en wilde deze titel, 
zelfs ten koste van mijn nieu-
we werkgever, pakken. Ik 
hoop in de toekomst bij Halle-
Gooik mijn honger te kunnen 
stillen en de nodige prijzen te 
halen.’

Ilyas El Haoual, twaalf sei-
zoenen lang de rots in de 
branding bij Antwerpen, trekt 
dan weer naar subtopper KK 
Malle-Beerse.

‘Het was even slikken toen 
me gemeld werd dat er geen 
plaats meer voor me was in 

het nieuwe Antwerpen’, aldus 
El Haloual. ‘Men heeft voor de 
jeugd gekozen. Al ben ik dan 
ontgoocheld, ik wens Antwer-
pen het allerbeste toe. Ik heb 
schitterende jaren gekend en 
titel en beker gewonnen. Nu 
ga ik in Malle proberen mijn 
ervaring over te brengen op 
de andere spelers van het 
team.’

‘Al geeft het me een wrang 
gevoel met lege handen bij 
FT Antwerpen te moeten ver-
trekken. Dit kan je niet anders 
dan een afscheid in mineur 
noemen.’

De dreun die de 
spelers van 
FT Antwerpen door 
het missen van de 
titel moesten incasse-
ren, is duidelijk zwaar 
aangekomen. In een 
seizoen waarin de 
ploeg met bij momen-
ten wervelend voetbal 
de reguliere competi-
tie naar haar hand 
zette, liep het 
opnieuw in het beslis-
sende duel tegen 
Halle-Gooik mis. 

Met Sabati, Zouggaghi en El Haoual
vertrekken drie ervaren sterkhouders

MARCEL BERNAERTS

Amar Zouggaghi 
(links) verbijt zijn 
ontgoocheling na 
het missen van de 
titel met FT Ant
werpen. Foto: W&f

VOETBAL 
TWEEDE KLASSE 
ANTWERP 
Antwerp moet nog steeds op
zoek naar een trainer voor de
doelmannen, want Pieter-Jan
Sabbe (35) blijft zeker niet. De
ex-doelman van onder meer
Doornik en KV Kortrijk trekt
naar de gepromoveerde reeks-
genoot Coxyde, waar hij een
verbintenis voor twee seizoe-
nen onderschreef. Sabbe
kwam met Dennis Van Wijk
naar de Bosuil en verbleef drie
seizoenen in Deurne.
Patrick Decuyper laat er geen
gras over groeien sinds zijn of-
ficiële intrede in Deurne-
Noord. De Ronsenaar gaat niet
alleen met de grove borstel
door het sportieve, Decuyper
wil ook af van heel wat puin
dat zich door de verbouwingen
aan de hoofdtribune de voor-
bije jaren naast het Bosuilsta-
dion heeft opgestapeld. Vorige
week al kwamen enkele bull-
dozers een berg steengruis en
ander oud materiaal weghalen
en de grote baas van de Great
Old lijkt al ver voor het com-
petitiebegin in augustus over
een relatief opgekuiste Bosuil
te willen beschikken. (stdr)

DERDE KLASSE 
RUPEL BOOM 
Mathias Nijs komt voor één
seizoen over van Beerschot
Wilrijk. Rupel Boom huurt de
jonge spits om Jonas Laureys,
die de omgekeerde beweging
maakt, te vervangen. Nijs
kwam vorig seizoen van Lierse
naar het Kiel, maar kon geen
basisstek afdwingen. Beer-
schot Wilrijktrainer Urbain
Spaenhoven gelooft nog in de
jonge aanvaller en wilde hem
daarom niet definitief laten
gaan. (pni)

TENNIS 
ITF BOL 
ELIESSA VANLANGENDONCK 
De 18-jarige A-speelster Elies-
sa Vanlangendonck van TC
Forest Hills (Wommelgem)
versloeg in de tweede ronde
van de kwalificaties van het
10.000 dollartornooi in het
Kroatische Bol in een Belgisch
onderonsje de 16-jarige Ana-
stasia Smirnova met 6-1, 3-6
en 6-1. (bdh)

ITF MARSEILLE 
ELYNE BOEYKENS 
De 24-jarige A-speelster van
TC Forest Hills (Wommel-
gem) en het nummer 894 op de
WTA-ranglijst, Elyne Boey-
kens, ging eruit in de eerste
ronde van de kwalificaties van
het 100.000 dollartornooi in
het Franse Marseille. De Fran-
çaise Alize Lim (WTA-279)
haalde het met 6-1 en 6-3.
(bdh)

ATLETIEK 
SPEERWERPEN 
THOMAS SMET 
Thomas Smet werd op de Put-
bosmeeting in Oordegem za-
terdag tweede in het speer-
werpen. De Zwijndrechtenaar
prikte zijn projectiel 70m01
ver. Enkel Jarne Duchateau
(74m80) deed beter. (basp)

ven lopen en uiteindelijk fi-
nishte ik als 33e.’

Een geslaagd WK-debuut dus.
‘Ik ben enorm blij over mijn 

prestatie. Enerzijds omdat ik 
de race heb uitgelopen en an-
derzijds omdat ik zoals ge-
hoopt tussen de 42 atletes van 
het favorietenlijstje finishte. 
Ik liep tussen atletes waarnaar 
ik enorm opkijk.’

In de toekomst wil ze zeker 
nog een nieuwe kans wagen. 
‘Het was voor mij een super-
mooie ervaring. Na een wonde 
aan de knie en een voorberei-
ding met veel revalideren, is 
dit een mooie bevestiging. Ik 
bewijs dat iemand van de ‘Lage 
Landen’ zijn mannetje kan 
staan in het berglopen. Over 
twee jaar is er weer een nieuw 
WK. Dit was al een mooie start 
en we zullen zien waar we te-
gen dan staan.’ (basp)

TRIATLON  WORLD SERIES LONDEN

Verstuyft behaalt 17de plaats

In de spectaculaire sprintfor-
mule (750m zwemmen, 20km 
fietsen, 5km lopen) was Ver-
stuyft meteen bij de les. Ze 
handhaafde zich goed voorin 
en kon in circa tiende positie 
aan de afsluitende 5km lopen 
beginnen. Daarin hield de 
Mortselse redelijk stand. Na 
56’56” finishte ze op de zeven-
tiende plaats vlak achter de 
andere Belgische, Claire Mi-
chel. ‘Na veel pech in de afge-
lopen wedstrijd ben ik wel te-
vreden over mijn prestatie’, re-
ageerde Katrien Verstuyft, die 
zich in Londen kon meten met 
de wereldtop. ‘Ik heb eindelijk 

eens op mijn waarde kunnen 
presteren. Dat is een stap in de 
goede richting. Een kwarttriat-
lon had me meer gelegen, maar 
een sprint in dit sterk bezet 
deelnemersveld heb ik er het 
beste uitgehaald’, evalueerde 
ze haar prestatie. ‘Misschien 
als ik iets meer vooraan had 
gezeten bij de tweede wissel - 
er gebeurde ook nog een val-
partij voor mij die ik moest 
ontwijken - had er meer inge-
zeten. Het was echter moeilijk 
om op te schuiven met de fiets 
zonder gevaarlijke toeren uit 
te halen.’ 

De 32-jarige triatlete hoopt 
om in het internationale cir-
cuit voldoende rankingpunten 
te sprokkelen om zo snel mo-
gelijk haar deelname aan de 
Spelen van Rio te kunnen vei-
ligstellen.  (basp)

Katrien Verstuyft finishte 
in Londen tijdens de 
sprinttriatlon van de 
World Series op de zeven-
tiende plaats na 56’56”.
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