donderdag 12 mei 2016

ANTWERPEN
Antwerp Giants ontvangt vanavond Limburg United

Volleybal

«We hebben strijders nodig»
KWARTFINALES PLAY-OFFS (MATCH 2)

Port of Antwerp Giants staat
op de rand van de uitschakeling. Na het verlies in match 1
van de kwartfinale moet de
ploeg van coach Roel Moors
vanavond (20u30) winnen tegen Limburg om de score in
evenwicht te brengen. Bij verlies is Giants uitgeschakeld.
DAVE BASTIAENSSEN
«We hebben strijders nodig», stelde coach Roel
Moors vast. Een pijnlijke vaststelling na het verlies
in de openingsmatch. Waar bleef de reactie toen
Limburg, bij 37-48, een onwaarschijnlijke 21-2
spurt neerzette? Bezieling, gretigheid, geloof: weinig tot niets van te merken. Onbegrijpelijk.
«Dit zijn de play-offs. Het gaat er fysieker aan toe.
De spelers mogen zich niet wegsteken. Dit Limburg
geeft niet op. We moeten hun sterkhouders afstoppen. Scott Thomas ‘killed us’ in de tweede helft.»
Scott Thomas was de bezieler van de Limburgse
wederopstanding. De ex-Antwerp Giant-speler,
scoreloos voor rust, eindigde met 19 punten en 14
rebounds. Hij was de stuwende kracht en kreeg het
vuur weer in zijn ploeg.
Ook aanvallend zal het anders en beter moeten bij

Atletiek

Roel Moors hoopt dat zijn team vanavond nu wel de hele wedstrijd door gefocust blijft. Foto BELGA
Giants. Als de balcirculatie stroef
loopt, verandert de ploeg in een
statisch, weinig initiatief nemend geheel. Zeer makkelijk te
verdedigen voor de tegenstander.
Op Kevin Dillard na, onhoudbaar
voor elke tegenstander.
«Kevin Dillard is een geschenk.
Hij is zeer creatief en probeert
zijn ploegmaats in de mach te be-

trekken. Maar dan mogen de andere spelers zich niet verstoppen.»
Brad Waldow kwam niet verder
dan twee punten, McKinney ondernam zelfs geen enkele doelpoging in match één. Schoepen
zag zijn vier driepuntspogingen
naast gaan. In de play-offs wordt
meer en beter verwacht. Als ook

AVKA VOOR HET EERST IN ALLERHOOGSTE AFDELING

37

Carleton Scott meer brengt dan
enkel zijn vier bommen, dan
maakt Giants kans om zaterdag
terug te keren naar Hasselt.
«Aanvallend zullen we zeker
meer initiatief moeten tonen. Al
zullen we de match niet in de
aanval winnen maar wel in verdediging», beseft coach Roel
Moors.

BK-MANCHE IN BRUSSEL

Voets en Van den Driessche
op zucht van finale
Voor het eerst kwamen Margo Voets
(foto), de Antwerpse libero van Oudegem en Lotte Van
den Driesche als
team aan de start en
ze hebben hun
stempel gedrukt op
het gebeuren.

«Veel hadden we niet samen getraind maar het
draaideeigenlijkreedsgoedvanafdeeerstematch
die we trouwens wonnen», zegt Voets. «In onze
tweede partij moesten we het dan opnemen tegen
Stephanie Van Bree en Kristien Van Lierop. Voor
Van Lierop was het een heraanknopen met het beachgebeuren maar Van Bree leidde haar perfect.
Wij verloren die match met 1-2 om nadien te winnentegenCoolman-Verhulst.Wemochtennaarde
Grand Slam van zondag en daarin begonnen we
sterk met winst tegen Thielemans-Thijs en nadien
tegenSobolska-VandenAbeele.Vlaknadienstonden Kim Lieckens en Ewa Piatkowska ons op te
wachten en dat zijn specialisten in het zand. We
hebben tegen hen onze beste prestatie geleverd
maar na drie sets hadden we twee punten minder
danhenenkwamergeenfinalevoorons.Indestrijd
voordevijfdeplaatswarenweechtmoeenweverlorenvanDeBeuleRuysschaert,maarwemochten
al bij al zeer tevreden zijn.»
De komende manche zullen de twee youngsters er
niet bij zijn in Hechtel. Lotten Van den Driessche
speeltdatweekendmetdeU19vanAmigosZoersel
voordetitelvankampioenvanBelgiëenvoorMargo voets, die is opgeroepen voor de ruime kern van
de nationale ploeg staat er op zaterdag nog een
training op het programma. Foto GTG. (HFO)

Triatlon
MARTEN VAN RIEL EN
KATRIEN VERSTUYFT DICHT BIJ RIO

«Kwalificatie helemaal

veiligstellen in Yokohama»
Marten Van Riel en Katrien Verstuyft willen komend weekend in de World Triathlon Series
(WTS) in Yokohama (Japan) hun kwalificatie
voor de Spelen in Rio veiligstellen. Er zou al veel
moeten mislopen willen ze nog naast een olympisch ticket grijpen. Maar pas zondag hebben ze
mathematische zekerheid.

De mannenploeg van AVKA behaalde vorig jaar in eigen huis
in Aartselaar de titel en promotie in de ereafdeling van de VAL. Foto BSE

«Onze atleten zullen echt top moeten zijn»
De mannenploegen van AVKA en LYRA treden zondag aan in de hoogste afdeling van de interclub in
Kessel-Lo tussen de 12 beste atletiekclubs van het
land. Voor AVKA is het de allereerste interclub op het
hoogste niveau. «Het wordt een unieke ervaring en
een harde werkdag.»
Nadat de mannenploeg van AVKA drie jaar op rij (!)
promoveerde en vorig jaar de kampioenentitel pakte
in ereafdeling VAL (zie foto) mag de club zondag voor
het eerst aantreden in de hoogste afdeling.
«Een mijlpaal in de geschiedenis van AVKA toch. Als
klein clubje voor het eerst mogen aantreden in de
hoogste atletiekafdeling tussen de ‘superclubs’ van
het land, dat is toch wel iets speciaal», vertelt AVKAtrainer Dirk De Herdt. «De club beseft dit ook en legt
zowaar een bus in zodat de verplaatsing in groep gebeurt en voorziet ook nog een grote barbecue achteraf
in de club om, ongeacht het behaalde resultaat, deze
gebeurtenis niet zomaar te laten passeren en vooral
het clubgebeuren te onderstrepen.» Maar ook
sportief zal AVKA uit zijn pijp moeten komen.
«Wat mogen we verwachten ? Als je de deelnemende
clubs bekijkt en het niveau van de deelnemende at-

VOETBAL ★ KORT
★ BERCHEM SPORT
Voor het volgende seizoen realiseerde Berchem Sport gisteren
een zesde inkomende transfer.
JoachimDeWilde,een28-jarigecentraleverdedigeraangeslotenbijEendracht
Zele,
tekende
een
overeenkomst voor één seizoen.
Joppe Janssens verlaat in tegenstelling tot een eerder akkoord, wel
de club. Met Coly Badiane werd om
budgettaire
redenen
geen
overeenkomst meer bereikt. Daardoor moet Berchem weer op zoek
gaan naar een rechtse centrale

leten, moet je concluderen dat we ons een bescheiden
rol moeten toebedelen.»
De degradatie ontlopen wordt dan ook de opdracht
voor AVKA.
«Samen met een 7-tal andere clubs, die zeer aan elkaar gewaagd zijn, zullen we wellicht onderin het
klassement strijd leveren», vermoedt De Herdt. «Onze
atleten zullen top moeten zijn. We zitten wel met
vraagtekens bij enkele van onze toppers die net uit
blessure komen, maar we kijken ook benieuwd uit
naar de toppers die wel goed zitten en al enkele stevige prestaties lieten optekenen dit seizoen. Het belooft, naast een unieke ervaring, een harde werkdag
te worden voor ons in Kessel-Lo, maar ik zie ons wel
niet meteen uit de reeks gaan.»
AVKA heeft zowel in de loopnummers als in de kampnummers enkele toppers in de ploeg waaronder
meerkampers Ruben Devrieze en Wim Marynissen,
800m-loper Andy Groffen, werpers Matthias Quintelier (Belgisch junioresrecordhouder kogelstoten)
en spurters Christian Iguacel en Sven Van Den Bergh.
Naast AVKA is AC Lyra de enige Antwerpse ploeg in de
hoogste afdeling. De Lierenaren hopen ergens in de
middenmoot uit te komen. (BSE)

verdediger. Sportief manager Marc
De Mulder zet ondertussen ook nog
zijn zoektocht verder naar een
nieuwe eerste doelman. (BPA)
★ ANTONIA
De Raad van Bestuur heeft beslist
om de finale van de beker van
Antwerpen
zaterdag
tegen
HoutvennetespelenmetdeB-ploeg,
diedeeindrondeinvierdeprovinciale
won. De A-ploeg heeft zich ondertussenwelversterktmetondermeer
Agyeman Dickson (ex-Germinal
Beerschot),MichaelDierckx(Kaart),
GlennMeyvis(Kontich),GlennSmet
(Oostmalle) en Jelle Van Weert
(Turnhout). (KGS)

★ FREDERIC FRANS
Voormalig Liersespeler Frederic
Frans beleefde een bewogen midweekmatch met Partick Thistle.
Thistle speelde 3-3 gelijk op Dundee
United(hetteamvanex-LiersekeeperEijiKawashima)envoorFranswas
er een hoofdrol weggelegd. Eerst
opende de gelegenheidsrechtsback
de score met de kop, maar later in de
wedstrijd zou er ook een owngoal
volgen. «Ik zag de bal in die fase niet
komen en hij botste ongelukkig via
mijn dij binnen», aldus Frans. Overigens gaf Thistle in de laatste vijf
minuten van de partij nog een 1-3
voorsprong uit handen. (KDC)

De ‘ITU Olympic Qualification List’, dat is waar alles om draait bij triatleten die naar de Spelen willen. De eenvoudigste manier om een ticket voor
Rio te versieren, is om op 15 mei, vlak na de laatste
kwalificatiemanche in Yokohama, hoog genoeg
op de lijst te staan. Marten Van Riel staat momenteel 42ste op die lijst, Katrien Verstuyft 58ste. Indien ze niet spectaculair dalen, is hun kwalificatie binnen. Marten Van Riel is er gerust in.
«Na Yokohama zal ik pas met 100 procent zekerheid kunnen zeggen of ik naar de Spelen mag.
Maar normaal gezien kan de kwalificatie me niet
meer ontglippen», vertelde de Loenhoutenaar
die duidelijk al met de voorbereiding op zijn eerste Spelen in zijn hoofd zit. «Ik heb de afgelopen
weken nog een serieus trainingsblok afgewerkt
en ben redelijk vermoeid. Welke wedstrijden ik
ga doen als voorbereiding op de Olympische Spelen zal ik spoedig met mijn coach bepalen. Maar
ik ga sowieso van midden juni tot eind juli op

Voetbal

Van Meir ontmoet
Malouda in Egypte
Tijdens zijn werkbezoek aan Lierses
Egyptische zusterclub Wadi Degla botste
Eric Van Meir op ‘goed volk’. Zo ontmoette de trainer van de Pallieters de voormalige Franse international Florent Malouda (foto kos). Malouda, ex-speler van
clubs als Lyon, Chelsea en Trabzonspor
ligt sinds vorige winter bij Wadi Degla
onder contract. Afgaande op de foto werd
het een aangename kennismaking.
Van Meir — die samen met keeperstrainer Harald Wapenaar, scout Nico Van
Kerckhoven en keeper Jorn Brondeel een
weekje in Caïro vertoeft — heeft dezer
dagen ook veel contact met de coach van
Wadi Degla, Patrice Carteron. Deze 45jarige Fransman won eerder de Afrikaanse Champions League met het Congolese
TP Mazembe. Lierses voorzitter Wadi Degla hoopt dat Van Meir en Carteron kennis kunnen uitwisselen om daar dan later hun voordeel mee te doen. Vrijdag keren Van Meir en co. terug naar België.
Foto KOS. (KDC)

AN

Katrien Verstuyft werd tiende in Mexico. BSE
hoogtestage in de Franse Pyreneeën», lichtte hij
zijn plannen toe. «Die hoogtestage zou mij dan
helemaal moeten klaarstomen voor de spelen op
18 augustus.
Ook Katrien Verstuyft mag zich stilaan opmaken
voor Rio. Na haar tiende plaats (en heel wat rankingpunten) in de Wereldbeker in Mexico vorige
zondag, heeft ze weer wat ademruimte. Ze kan
met vertrouwen naar Yokohama toeleven.
«Ik heb een goeie zaak gedaan in Mexico», beseft
de triatlete uit Mortsel die recht van Mexico naar
Japan vloog. «Nu staat alles in het teken van de
laatste kwalificatierace in Yokohoma volgend
weekend. Dit wordt een zware combinatie met
Huatulco (herstel, reis, jetlag), maar ik ga mijn
plaats met hand en tand verdedigen. Daarna weten we of ik naar Rio mag en ik kan ik wat rust nemen. Ik heb mijn job gedaan ten opzichte van de
concurrenten en de kloof weer wat groter gemaakt. En de lat voor hen in Yokohama weer wat
hoger kunnen leggen. Misschien kan ik daar ook
nog wat extra punten pakken. Afwachten hoe ik
de verplaatsing verteer.» (BSE)

