donderdag 4 februari 2016

ANTWERPEN
Union laat inspiratieloos Lierse met heuse kater achter

Top acht wordt erg lastig nu
TWEEDE KLASSE

UNION - LIERSE

3-0

Lierse gaf geen moment de indruk dat het een plaats in de
top acht wilde. Geen schwung,
geen vista, weinig karakter. Tegen een soms wervelend Union
maakte het geen kans. Na
twee snertmatchen deden de
Brusselaars een gouden zaak.
FRANCIS MARISSENS
Union startte met een onuitgegeven elftal: Vandiepenbeeck werd gerehabiliteerd en mocht als linksachter opdraven, terwijl voorin Wallaert en Da Silva de gelegenheidsvoorhoede vormden. Het bleek
meteen goed te klikken, want Lierse kwam er nauwelijks aan te pas. Morren kopte al snel nipt over,
en ook Cabeke dook de bal hard op doel, maar
Brondeel pakte. Een breed uitgesponnen aanval die
op links begon bij Cabeke en eindigde bij Mpati,
kon door Tahiri in extremis afgeblokt worden.
De hoekschoppen bleven zich overigens vlot opvolgen en iets voor rusten was het eindelijk raak:
corner Da Silva, en Vandiepenbeeck veerde hoog
op en knikte binnen. Lierse moest nu wel wat anders verzinnen. Al kwam het niet verder dan een
afstandsschot van Sabaouni dat over zeilde.
Na de rust geen beterschap bij Lierse. De thuisploeg
hield de match goed in handen en Wallaert stevende door het centrum af op een doelpunt. Hij vergat

Futsal

Vandiepenbeeck, hier in duel met Diomande, effende het pad naar een vlotte zege. Foto GTG
aan te leggen en dook dan maar tegen de grasmat:
geen strafschop, wist ook ref Smeets.
Toen Poelmans Rajsel een vrijgeleide gaf pakte die
uit met een afgemeten kruispas naar Cabeke. Die
dook alleen op voor Brondeel maar mikte op diens
vuisten. De Brusselaars bleven er goed uitkomen,
al moest Sadin zowaar even ingrijpen toen Diaby
plots voorin opdook. Dan maar veiligheidshalve de
match uitmaken, dacht Rajsel en hij schoot via de
paal nummer twee binnen. Wat Nicolas kan, lukt

mij ook, dacht Da Silva: balletje aannemen, rustig
even kijken en de bal voorbij Brondeel krommen.
Union SG: Sadin; Mpati, Martens, Kocabas, Vandiepenbeeck (65’ Kaminiaris); Morren, Wallaert (86’ Cocchiere), Massengo, Geoffrey Cabeke; Da Silva (92’ Anthony Cabeke), Rajsel
Lierse SK: Brondeel; Bougrine, Buyssens, Diaby, Poelmans; Diomande
Baba(61’Benson),ElAnsri(76’Elgenawy),Sabaouni(85’Kampamba,
Tahiri; Velikonja, Bruylandts.
Doelputen: 37’Vandiepenbeeck(1-0),84’Rajsel(2-0),86’DaSilva(30)
Geel: Mpati, Poelmans.

★LIERSE - Enkele wedstrijden van
Lierse werden verplaatst. AntwerpLierse zal worden gespeeld op vrijdag
1 april (aftrap 20.30 uur) in plaats van
opzaterdag2april.DeaftrapvanGeelLierse (zaterdag 16 april) wordt
vervroegd naar 19 uur. Lierse-Lommel
verhuist van zaterdag 23 april naar
zondag 24 april (aftrap 15 uur). (KDC)
★ASV GEEL - Thomas Jutten ruilt Geel
voor Cercle Brugge. (MWM)

IJSHOCKEY ★ KORT
★BEKERFINALE - Op zaterdag 13 februariwordtopdeijsbaanvanHerentals
de finale van de beker van België
ijshockeygespeeld.Herentalsspeelter
voor eigen volk tegen Luik. Kaarten
kunnen in voorverkoop online verkregen worden via de website van de
ijshockeyfederatie (www.rbihf.be).
Ticketskosteninvoorverkoop20euro,
aan de kassa 25 euro. (TJH)

BILJARTEN ★ KORT
★BC Magic Dice-Replay Herentals
heeft in de eerste nationale van het
driebanden met 6-2 verloren van De
Witte Molen uit Sint-Niklaas. Bij de
pauze keken ze tegen een 4-0-achterstand aan. Enkel Martin Horn kon de
eer voor Herentals redden. (TJH)

BELOFTE DAAN HOEYBERGHS

«Opnieuw twee belangrijke
wedstrijden»
Laatstejaarsbelofte Daan Hoeyberghs kan, ondanks zijn mindere prestatie op het Wereldkampioenschap van zondag in het Limburgse HeusdenZolder, waar hij beslag legde op de elfde plaats, terugblikkenopeenschitterendseizoen.Hoeyberghs
paktedrieoverwinningen,werdzeskeertweedeen
tweekeerderde.DeKempenaarstaatophetogenblik op de tweede plaats in de tussenstand van de
Bpost Bank Trofee, tweede in de tussenstand van
de Topsport Vlaanderen Superprestige en werd
vierde in de Eindstand van de Wereldbeker.
«Op het WK van zondag in het Limburgse HeusdenZolder had ik jammer genoeg een echte baaldag»,
zegt Daan Hoeyberghs. «Het liep daar echt voor
geen meter. Ik nam nochtans een vrij goede start,
maarikvoeldealmeteendatdebenennietsuperwaren. Bovendien had ik dan ook nog eens last van
hoofdpijnenspeeldemijnrugweerop.Hetisergjammer dat dit net op het WK gebeurde. Normaal had ik
eenparcoursvoordewielengeschovendatmijophet
lijf was geschreven, maar door de aanhoudende regenvallagerhetvoormijtezwaarbij.Iklegdeuiteindelijk beslag op een ontgoochelende elfde plaats.»
«Ik heb de draad opnieuw vlug opgenomen, want er
komenvoormijnogbelangrijkewedstrijdenaan.Zaterdag in Sint-Niklaas, wanneer alles normaal verloop zal het nog een spannende strijd worden voor
deeindoverwinningvandeBpostBankTrofeetussen
Quinten Hermans en mezelf. Ik heb op het ogenblik
eenachterstandvan16secondenophetnummerdrie
van het Wereldkampioenschap Quinten Hermans.
De omloop in Sint-Niklaas ligt me vrij goed. Daags
nadien wordt in Hoogstraten de voorlaatste wedstrijd gereden van de Topsport Vlaanderen Superprestige. Ook in deze klassementscross sta ik op de
tweede plaats achter Quinten Hermans. Ik heb op
het ogenblik een achterstand van zeven punten. Ik
weet dat het zeker niet eenvoudig zal worden om de
kloof te overbruggen.» (JWD)

SCHOLIER CEDRIC MAMPUYS
WIL SCOREN OP BK EN VK MEERKAMPEN

Malle-Beerse staat
voor zespuntenmatch

VOETBAL ★ KORT

Veldrijden

Atletiek

Voetbal

EERSTE NATIONALE

Malle-Beerse staat vrijdagavond voor
een bijzonder moeilijke zespuntenmatch bij Beringen, dat eveneens in
degradatiegevaar verkeert. Alle hens
aan dek dus voor de jongens van coach
Frank Belmans, die de driepunter
moeten pakken om nog een gerede
kans te maken op het behoud in eerste
nationale. FTA Antwerpen gaf vorige
week al aan dat Beringen thuis een
geduchte tegenstander is.
«Daarzijnweonstevollevanbewust»,
getuigt coach Belmans. «We moeten
de drie punten mee naar huis brengen.
SpijtiggenoegisJulienPaulynogsteeds
onbeschikbaar door een blessure.
Maarhetgoedenieuwsisdeterugkeer
vanAppieAzmanivanZVVEindhoven.
Die is vrijdag al speelgerechtigd. Dat is
een meevaller. Deze maand krijgen we
met Morlanwelz, Roselies en
Houthaleneenhaalbarekaartomdoor
winst de degradatie te ontlopen.»
Real Noorderwijk speelt eveneens vrijdag op verplaatsing voor de regionale
derby bij Proost Lier, dat de zege thuis
wil houden. (EJB)

39

«Records verbeteren»
Scholier Cedric Mampuys mikt op een sterk resultaat op de Vlaamse en Belgische kampioenschappen meerkampen in Gent. Op 24 januari
werd hij op het VK scholieren zesde in het hinkstap-springen met 12m35 en in het hoogspringen met 1m70.

Bram Verbist. Photo News

BRAM VERBIST (RODA JC) BELEEFT
‘EREDIVISIEDROOM’ VANOP DE BANK

«Bij Beerschot
hetzelfde meegemaakt»

Een nieuwe trainer betekent
nieuwe wetten. Vraag maar aan
Bram Verbist, die zich tevreden
moet stellen met een plek op de
bank bij Roda JC, terwijl de exdoelman van onder meer Germinal Beerschot vorig jaar nog
zo goed als alles speelde.

Verbist promoveerde afgelopen
seizoen met Roda, dat afgelopen
weekend nog een 0-2-achterstand goedmaakte tegen Ajax,
naar de Eredivisie. «Dat was een
droom die uitkwam», vertelt hij.
«Je speelt hier elke week in een
mooi stadion, dat dan ook nog
eens vol zit. Iets wat bij ons in
België zeker niet overal het geval is. Anderzijds moet ik wel
zeggen dat België qua niveau
aan een serieuze inhaalrace bezig is. Vroeger zou Ajax bijvoorbeeld met twee vingers in de
neus winnen van Gent, maar
daar zou ik nu mijn geld niet
meer op durven inzetten.»
De 32-jarige goalie heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. «Ik
had gehoopt om mijn plaats onder de lat te kunnen behouden,
maar de trainer heeft voor Benji
(Benjamin Van Leer, red.) gekozen en dan moet je dat respecteren. Bovendien doet hij het
goed, waardoor er niet meteen

reden is om te wisselen. Zelfs in
de beker blijkbaar niet en daar
heb ik het wel wat moeilijk mee
gehad.»
Toch laat Verbist de moed niet
zakken. «Ik ben ondertussen al
een jaartje ouder, waardoor ik
zo’n zaken iets beter kan relativeren. Versta me niet verkeerd:
de honger is nog altijd heel
groot, maar als doelman heb je
gewoon de pech dat er maar één
iemand kan spelen. Het is trouwens niet de eerste keer dat ik
zoiets meemaak. Marc Brys verkoos destijds bij Beerschot Luciano ook boven mij. Al is de situatie nu wel enigszins anders. Als
ik de trainer mag geloven schat
hij ons allebei even hoog in,
maar kiest hij voor Benji omdat
die jonger is en dus meer potentie heeft om door te groeien.»
Verbist is na dit seizoen einde
contract in Kerkrade. «Toch wil
of moet ik niet per sé weg. De
club is bijvoorbeeld heel tevreden over hoe ik de rol van tweede doelman invul. Ik probeer
Benji niet alleen tot het uiterste
te pushen. Met ondertussen
toch al zo’n 250 matchen op het
hoogste niveau achter mijn
naam probeer ik ook mijn ervaring door te geven», besluit Verbist. (KGS)

Na zijn VK scholieren bleef Mampuys achter met
gemengde gevoelens. «Over het algemeen heb
ik een dubbel gevoel over mijn wedstrijd. In het
hink-stap-springen evenaarde ik mijn persoonlijk record dat ik twee weken geleden op de provinciale kampioenschappen scherper had gesteld. Al had ik natuurlijk wel gehoopt op een
dertigtal cm verder, zodat ik al zeker was van een
deelname aan het Belgisch kampioenschap volgende maand, maar met een zesde plaats mag ik
wel tevreden zijn», evalueert hij zijn kampioenschap.
In het hoog bleef hij dan weer ver onder zijn record van 1m81. «Jammer genoeg kwam het er
niet uit in het hoog op het Vlaams Kampioenschap. Enigszins is dat te wijten aan mijn aanloop, waarmee ik wat heb gesukkeld. Dat heeft
dan ook geleid tot toch wel een zware teleurstelling. De 1m70 als resultaat was slechts mijn aanvangshoogte.»
Op het BK en VK meerkampen mikt de alleskunner van AVKA op een mooi resultaat en enkele
nieuwe records. «Dit indoorseizoen wil ik vooral

Atletiek
NICK VAN PEBORGH KLAAR VOOR PK

«Ik heb er zin in»

Op 17 januari won Van Peborgh de cross van
HerentalsmetgrotevoorsprongopPieterHeemeyck, de provinciaal kampioen van 2014 en 2015. Logisch dat de Ekerenaar als favoriet start zondag op
zijn favoriete crossparcours in Gierle.
«Veel zalvan de tegenstand afhangen», beseft Van
Peborgh. «Er zijn geen deelnemerslijsten. Wie zal er
deelnemen? Welke mannen kiezen voor de korte
crossenwiedoetdelangeveldloop?Enkelemannen
zoalsSamValgaerenzijningoeiedoen.Maarikheb
er een goed oog in. De vorm is goed. Ik ben er even
tussenuit geweest om te gaan skiën en dat heeft
deugd gedaan. Daarna heb ik twee goeie weken
gehadenzwaargetraind.Hopelijkbeningoedgerecupereerd zodat ik klaar ben voor de wedstrijd.»
Op 20 december hield hij al een geslaagde generale
repetitie. Hij won toen de cross in Lille. «Ik ken het
parcours, ik loop er heel graag en zelfs als het wat
geregend heeft, ligt het er ondanks de zandstroken
redelijkgoedbeloopbaarbij,watinmijnvoordeelis.
Ik kijk er echt wel naar uit. Ik wil zeker proberen om
die leemte op mijn palmares op te vullen. Wegens
bijna nooit deelgenomen, werd ik nog nooit provinciaal kampioen.» (BSE)
AN

Cedric Mampuys. Foto BSE
nog goed presteren op de meerkamp van volgende week: een mooi puntentotaal halen en zoveel
mogelijk individuele proeven verbeteren», licht
hij zijn ambities toe. «Ik wil ook goed presteren
op het Belgisch kampioenschap voor scholieren
(28/02). Ook zou ik nog enkele persoonlijke records scherper willen stellen. Vooral dan die van
het hoogspringen, hink-stap-springen en de
polsstok. Na de kampioenschappen ga ik me
vooral concentreren op de proeven van de meerkamp waar ik het meeste moeite mee heb: polsstok, kogelstoten en speerwerpen. Mijn voorkeur gaat wel uit naar de springnummers, maar
over het algemeen doe ik alle proeven graag.»
Mampuys’ club AVKA heeft nog enkele andere
ijzers in het vuur op het BK en VK meerkampen
indoor: ook scholier Kobe Scheerder, seniores
Ruben Devrieze en Ine Hermans en master Gerda
Andries behoren tot de medaillekandidaten.

(BSE)

Voetbal
TWEEDE PROVINCIALE A
GLENN VAN GENECHTEN - FC HEIKANT

«Er staat een collectief»

FC Heikant blijft zijn opmars doortrekken. Het
verzamelde in zijn laatste vijf wedstrijden dertien
punten, en staat ineens op gedeelde vijfde plaats.
De paars-witten waren vorige zondag een maatje
te sterk voor rode kantaarn SK Wilrijk. Glenn Van
Genechten scoorde twee van de drie ‘Heise’
doelpunten.
«We zitten al een tijdje in een heel goede periode»,
verwijstdeaanvallernaardesportieveheropstanding. «Voor mij was dit mijn negende doelpunt. Een
mooi aantal, gezien ik de start van de competitie
omwille van een kwetsuur heb gemist. Maar als je
bekijkt dat we achteraan opnieuw de nul houden,
zegt dat veel over onze defensieve sterkte. Er staat
een sterk collecief.»
Heikant begint dit weekend in Mariaburg aan een
drieluiktegenevenveelrechtstreekseconcurrenten.
«Het heeft op dit moment weinig zin om te praten
overdewedstrijdvanbinnendrieweken.Datfebruari een belangrijke maand is, zegt veel over de weg
die we met de groep hebben afgelegd. We gaan
eerst proberen om zondag in Mariaburg de lijn
verder door te trekken.» (TJH)

