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Beerschotspelers passen kledij voor nieuwe seizoen

Voetbal

Het vorige voetbalseizoen zit er nog niet zó lang op,
maarbijBeerschot-Wilrijkismennualvolopbezigmet
devoorbereidingopdenieuwecompetitie.Zokwamen
de spelers intussen al langs bij materiaalman Seba Rodriguez ( links op 1ste foto) om hun kledij voor volgend

Korfbal

seizoen in ontvangst te nemen. Kapitein Davy De
Smedt (rechts op 1ste foto), sterkhouder Wesley
Snoeys, derde doelman Jelte Schrauwen (2de foto) en
de nieuwkomers Ben Santermans (3de foto), Rachid
Hmouda (4de foto) en Kenny Thompson (5de foto)

werdendooronzefotograafopdegevoeligeplaatvastgelegd. Thompson onderging trouwens maandag een
operatieaandekruisbandenvandelinkerknieenwordt
pas na Nieuwjaar op de velden verwacht. De andere
spelers uit de Kielse A-kern kunnen al vroeger een bal-

letje trappen. Volgende week heeft trainer Urbain
Spaenhovennamelijkalenkele‘vrije’trainingenophet
programmastaanvoordemannendiealstaantepopelen van ongeduld. De echte start van de voorbereiding
is voorzien voor 12 juli. Foto’s GMAX (KDC)

Boeckenberg gaat uit de bol na nieuwe landstitel

Korfbal

Gemengde gevoelens bij Scaldis

Bij Boeckenberg was iedereen bijzonder trots
op een nieuwe «dubbel» - zaalkampioen en
veldkampioen - zoals ze dat ook deden in 2013
en2011.IndatjaarwonBoeckenbergoverigens
ook nog de beker. «Dit na een seizoen waarin

Korfbal

bij voorbaat iedereen bijzonder grote twijifels
had over onze ploeg, omdat enkele sterkhoudersvertrokkenwaren,»steldecoachDetlefElewaut. «We hebben nu wel laten zien dat er in
dezeclubgenoeginhoudzitomnietafhankelijk

te zijn van enkele spelers». Het was voor Elewaut in elk geval een afscheid in schoonheid,
want volgend seizoen wordt hij voltijds bondscoach ter voorbereiding van het WK in eigen
land. Foto GMAX (SMM)

Davor Duronjic in de wolken met vierde veldtitel

Atletiek

NadatScaldiseenwatmoeizamezaalcompetitiespeelde,heeftdeclubhet
veldseizoen nog in schoonheid afgewerkt met een halve finale in de beker
en een finale in de veldcompetitie. Coach Chris Van Put had gemengde
gevoelens bij de nederlaag in de finale tegen Boeckenberg.
Enerzijds was hij er trots op dat zijn mannen en vrouwen tot het uiterste
vochten.AnderzijdswasVanPuttochwelontgoochelddatScaldiswatstilviel nadat ze kort na de rust voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong
kwamen. «Alleszins blijft dit een mooi resultaat in een seizoen met
ontzettend veel pech», besloot hij. Foto GMAX (SMM)

Goud voor cadet Kobe Scheerder op PK meerkampen

Kapitein Davor Duronjic was net als
al zijn ploegmaats bijzonder opgetogen met het behalen van de vierde
veldtitel in het korfbal op vijf jaar tijd.
De spelers van Boeckenberg verklaardeninkoordatzeervooralingeslaagd waren een collectief sterke
prestatie neer te zetten tegen een
gevaarlijke tegenstander als Scaldis.
Voorzitter Frank De Schryver is in elk
geval niet van plan op zijn lauweren
terustennadezoveelsteprijsvanzijn
team. Er wordt al hard gewerkt om
volgend seizoen nog een sterker blok
neer te zetten. De droom blijft vooral
om ooit in de Europacup te wedijveren met de Nederlandse clubs. Foto
GMAX (SMM)

Korfbal

Scholieren AKC zorgden voor derde veldtitel
CadetJanBaalkroondezichinHerentalstotprovinciaal
kampioen op de achtkamp. De jonge atleet van Ac
Break totaliseerde 4692 punten. Kobe Scheerder
(AVKA) totaliseerde 4372 punten en kreeg het zilver

Voetbal

Met drie ploegen naar de finale van de veldcompetitie
en net als bij de cadetten en U12 pakten ook de
scholieren van AKC Antwerpen op het veld van Korfbalclub Putse de titel. Tegen Floriant Merelbeke kreeg
men wel wat weerstand maar uiteindelijk haalden de
scholieren het met ruime 9-4-cijfers. Lara Grasso,
Brooklyn De Maeyer, Yent’l Grootaert, Amber Denie,

RubiRemeysen,ChayaNevejans,RafDeRyck,JelleDe
Ley, Siebe De Ley, Axel De Pauw, Lars Huppertz en
Karsten De Pauw speelden een knappe finale. Voor
trainer Jari Hardies, assistent Frank Hardies en de
afgevaardigdenFrankyDeMeesterenRitaVanSteenbergen was het genieten langs de kant. Foto WODB
(WODB)

omzijnnekgehangen.AntonGabriëls(OLSEMerksem)
vervolledigde het podium. Hij sprokkelde 4311 punten
bij elkaar op zijn acht proeven. Foto BSE (BSE)

Loenhoutse meisjes winnen Girls Cup in Maastricht

De U16 meisjes van Loenhout kunnen terugblikken op een meer dan
geslaagd seizoen.
«We zijn na een stabiele campagne
nietalleenalsvierdegeëindigdinde
competitie», vertelt coach Kurt
Raats.«WehebbenookdeGirlsCup
in Maastricht gewonnen waaraan
tochzo’n60internationaleploegen
deelnamen. En dat dan nog met
twee verschillende teams, want
zoweldeU13alsU17toondezichde
sterkste in de Challenge Cup. Als
trainer kan ik dus alleen maar trots
zijn op mijn speelsters, die het dit
seizoen over het algemeen heel
goed gedaan hebben.» Foto KGS

(KGS)
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