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SPORTERS VAN BIJ ONS
AVKA-mannen baas op PK tienkamp

AVKA domineerde onlangs het PK meerkampen op de
hernieuwde piste in het Blosodomein van Herentals.
De club pakte acht medailles: 4 gouden, 3 zilveren en
één bronzen.

Wielrennen

BijdesenioresherenindetienkamppalmdeAVKAzelfs
het volledige podium in met Wim Marynissen (goud),
Indi Mariën (zilver) en Jeroen Van de Vreken (brons).

Foto BSE (BSE)

Seppe Coveliers pakt eerste zege in Bonheiden

Als eerstejaarsnieuweling na enkele maanden al een
eerste zege pakken en dit voor veel volk in de afwachtingskoers van de 23ste Memorial Philippe Van Coningsloo.DatdeedSeppeCoveliers vanSteedsVooraan
Kontich in Bonheiden. In de zomer van 2014 probeerde
de Boomse renner het bij de aspiranten, drie maanden

op de koersfiets overtuigde hem om het dit jaar bij de
nieuwelingen te proberen. Dat hij na een sterke finale
ook met een superspurt zou uitpakken, had hij zelf niet
verwacht.Datdeeerstebloemtuilsnellerdanverwacht
op zijn palmares staat is een stimulans voor de
toekomst. Foto WODB (WODB)

Lotte Kopecky bekroont sterk voorjaar

Wielrennen

Basketbal

Ook afscheid nemen doet Gembo in stijl

Het provinciaal kampioenschap voor dames
elitesiszondaginHerseltgewonnendoorLotte
Kopecky.DerenstervanTopsportVlaanderenPro Duo zette op die manier haar sterke eerste

Wielrennen

seizoenshelft kracht bij.
ZekreegophetpodiumhetgezelschapvanKelly Druyts, die als vierde over de streep kwam,
maar als derde Antwerpse mee op het podium

mocht. Annelies Dom van het Lensworld.EVZanatta Ladies Team veroverde het zilver. Foto
Mpics (TJH)

Ines Van de Paar wint bij 12-jarigen

Wielrennen

De voorbije vier seizoenen kaapte tweedeklasser Gembo drie titels en drie
trofeeënvandeBekervanVlaanderenweg.Hetdomineerdetweedeklasse
in stijl, want de troepen van coach Stefan Sappenberghs stapelden de successen op met een energiek en attractief transitiebasketbal.
Zondagavond nam het team afscheid van coach ‘Sappie’. Ook dat deed
hetinstijl.Spelersencoachesredeninlimousinenaarhet‘Studio54’-feestje
in dancing Red and Blue. Ook hier was het Gembo-optreden energiek en
attractief, klonk het achteraf. Op de foto herkennen we onder andere Eli
Van Aken, Pieter Van Rillaer, Thomas Goethaert,Jeroen Oosters, Arno
Mollekes en afscheidnemend coach Stefan Sappenberghs. Foto RBE (RBE)

Luca Van Hout vervult favorietenrol

De opkomst was niet erg groot,
maar de 12-jarige meisjes die het
podium van het provinciaal kampioenschap bevolkten, hebben
gestreden voor wat ze waard
waren.
De winst was voor Ines Van de
Paar uit Balen, en lid van de lokale
club Balen BC. Aaike Cools uit
Kontich, die individueel aan de
start kwam, legde beslag op een
knappe tweede plaats. Rosalia
Janssens uit Herentals is sinds
zondageenbronzenmedaillerijker. Foto Mpics (TJH)

Voetbal

U9 KFC Lint A boekten vooruitgang
Hij was bij de 13-jarige aspiranten één van de kanshebbers op de provinciale titel. Luca Van Hout, die zich de
voorbije maanden al enkele keren in de kijker fietste,
mocht op de hoogste trede zijn provinciale trui in ontvangst nemen. De Gelenaar kreeg op het podium het

Voetbal

«Dit was het tweede jaar dat ik deze jongens onder
mijn hoede had en hun vooruitgang is opmerkelijk»,
zegtU9trainerKoenCamps.«Debasishebbenzehelemaal onder de knie en dan is het leuk om hen daarin
verder te zien groeien. Hiervoor doe je het als trainer.
Ze werden dit seizoen nooit weggespeeld en hoewel

ze niet op de eerste plaats zouden staan, mocht er een
rangschikkingzijn,warendeveelalonbelanrijkeresultaten toch behoorlijk.» De U9 van Lint A zijn Wannes
Aerts, Yannick Camps, Stijn Fassaert, Thibault
Bertolin, Kylan Op de Beeck, Arthur Toelen, Jamaique
Van Opstal en Tibo Mauquoi. Foto Mpics (KDMM)
AN

U11 Rochus Deurne krijgen meer dan voetballes

De U11 van Rochus Deurne krijgen
meer dan voetballes «Het is onze
taakomdezejongensmeeoptevoeden», zegt trainer Aziz Aadjar. «Ik
hechtdanookveelbelangaanstructuur, discipline en respect. Mijn spelers hebben dit seizoen geleerd om
beter te luisteren naar elkaar en dat
heeft tot een leuke sfeer geleid. Het
is altijd gezellig met deze bende en
ookwatderesultatenbetrefthebben
ze vooruitgang geboekt.» De spelersgroepvantrainerAadjarbestaat
uit A. Aadjar, M. Aghriss, N. Amri, D.
Bougria, R. ElIdrissi,M. Elmoktari, A.
Lakdim, R. Lizati, J. El Mezdour, A.
Sbaghy, M. Sellami en K. Van Aken.
Foto Mpics (KDMM)

gezelschap van Lennert Belmans van het DCM Team,
die afkomstig is uit Wechelderzande en die, net als
Pieter Van Laer van WAC Team Hoboken, een knappe
prestatieneerzette. Lennertpaktehet zilver, Pieterhet
brons. Foto Mpics (TJH)

