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Jannes Vansteenkiste krijgt na horrorseizoen toch een nieuw contract

“De puzzelstukjes
vallen mooi in mekaar”
Er schijnt dan toch licht aan het
einde van de tunnel voor Jannes
Vansteenkiste. De linksachter
miste door een knieblessure bijna
het hele seizoen van de Great
Old, moest van in de tribunes
toekijken hoe zijn ploegmaats de
titel alsnog uit handen gaven,
maar kreeg deze week eindelijk
ook weer goed nieuws.
Vansteenkriste zag zijn contract
op de Bosuil verlengd.
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Jannes
Vansteenkiste,
hard aan het
werk op de
Bosuil.
Volgend
seizoen
moet de
WestVlaming
er weer staan.
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nog clubs interesse toonden? Er was
concrete interesse uit de Nederlandse eredivisie, maar verder is het redelijk stil gebleven.”
Enig nadeel bij een nieuw jaar Antwerp: het vele pendelen tussen WestVlaanderen en Deurne-Noord. Vansteenkiste was het beu en besliste
daarom om te verhuizen naar Antwerpen.
Volgend jaar moet de West-Vlaming
mee de weg naar de titel inluiden.
Hoe pijnlijk was het eigenlijk om dit
seizoen zijn ploegmaats vanop de tribunes de titel uit handen zien te geven?
“Dat was niet altijd plezant, ook al
trachtte ik de ploeg zo veel mogelijk
te steunen. Je hoort er niet altijd bij,

zo revalideerde ik bijvoorbeeld veel
in Waregem. Vooral de laatste weken
waren zenuwslopend. Wij hadden
ons dipje op het verkeerde moment.
Eupen kende dat rond Nieuwjaar,
terwijl wij dat hadden in de laatste
rechte lijn. Wij hebben het thuis verspeeld. Ik ben er nog altijd kapot van.
Het is ook jammer voor de coach (de
vorige week ontslagen David Gevaert,
red.), die goed werk leverde. Maar
het is het eeuwige verhaal in voetbal:
een trainer is nooit zeker van zijn job.
Ik respecteer de keuze van de club en
kijk nu al vooruit naar volgend seizoen. Het zal er niet makkelijker op
worden. We zullen echt top moeten
zijn om resultaten te behalen.”
STIJN DRUANT

Atletiek
INTERCLUB IN KESSELLO
AVKA strijdt voor het eerst tussen de beste clubs van het land

“Dit is een mijlpaal in de clubgeschiedenis”
De mannenploeg van AVKA
treedt zondag aan in de
hoogste afdeling van de
interclub in KesselLo tussen
de twaalf beste atletiekclubs
van het land. Voor de club is
het de allereerste interclub
op het hoogste niveau.
b 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.
“Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van AVKA. Als klein clubje
voor het eerst mogen aantreden in
de hoogste atletiekafdeling tussen
de ‘superclubs’ van het land, dat is

3DE PROVINCIALE
Borsbeek
Borsbeek trok een resem nieuwe spe
lers aan. De ploeg Familia stopt in het
KVV en David Abasyan, Robin De Kon
inck, Dennis Heiremans, Andy Heylen,
Yeray Medina, Mickkel Pintens, Kevin
Van Eynde, Wannes Van Rijckegem en
Kristof Vermeulen maken de over
stap. Ook Kristof Van Campenhout en
Yarrith Wouters (beiden Boechout),
Robin Valkaert (Aartselaar), Matthias
Muyters (SK Wilrijk), Tim Boel (Em
blem), Amara Cham (Hoboken) en de
vrije speler Tom Heremans komen de
rangen versterken. Pascal Van Camp,
de trainer van Familia, zal samen met
huidig T1 Patrick Huybrighs het spor
tief beleid bepalen. (fko)
EINDRONDE 4DE PROVINCIALE
Schelle/Antonia B
De klacht die Schelle had ingediend
tegen Antonia B werd gegrond, maar
onontvankelijk verklaard. Schelle
moest de klacht vorige maandag voor
12 uur indienen, maar deed dat te
laat. De Schellenaars gaan nu in be
roep tegen de uitspraak. Een uit
spraak wordt verwacht volgende
week donderdag. (jp, tvc)

b Terwijl de Antwerpspelers de kater
van de gemiste titel nog aan het
doorspoelen zijn, timmert Jannes
Vansteenkiste naarstig aan de weg
terug. Op 11 oktober van vorig jaar
scheurde de linksachter de kruisbanden van de knie op het veld van Lommel. Zeven maanden later staat de
23-jarige West-Vlaming eindelijk
weer op het veld. “Ik ben nu bezig
aan mijn voorbereiding op de eigenlijke voorbereiding (lacht). De revalidatie is goed verlopen, en ik kon al
delen met de groep afwerken. Maar
ik ben er nog niet. Het zou onverstandig zijn om nu te gaan stilzitten.”

Interesse uit Nederland
Vansteenkiste heeft ook alle reden
om zich helemaal te geven. Ondanks
een absoluut horrorseizoen zag de
verdediger begin deze week zijn contract op de Bosuil met twee jaar verlengd, met nog een extra optie. Het
toont aan dat het vertrouwen in de
linksachter groot is bij de Great Old.
“Het doet deugd dat de club zo in mij
gelooft. Ik ga hier volgend jaar mijn
vierde seizoen in, maar het is nog altijd een plezier om hier te mogen spelen. Antwerp straalt toch iets uit.
Daarom wou ik ook niet weg en heb
ik gewacht op een nieuw voorstel van
de club (Vansteenkiste was einde contract, red.). Ik ben blij dat ik hier mijn
carrière kan verderzetten. De puzzelstukjes vallen mooi in mekaar. Of er
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AVKA tijdens de titelviering van vorig jaar.
toch wel iets speciaals”, vertelt AVKA-trainer Dirk De Herdt. “Wat
mogen we verwachten? Als je de
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deelnemende clubs bekijkt en het
niveau van de deelnemende atleten, moet je concluderen dat we

ons een bescheiden rol moeten toebedelen.”
De degradatie ontlopen wordt de
opdracht voor AVKA. “Samen met
een zevental andere clubs, die aan
elkaar gewaagd zijn, zullen we onderin het klassement strijd leveren”, aldus De Herdt. “Onze atleten
zullen top moeten zijn. Het is ook
afwachten of enkele van onze toppers die net uit blessure komen,
hun niveau halen. Tegelijk wordt
het uitkijken naar de prestaties van
de mannen die wel in vorm zijn 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 niet meteen uit de reeks gaan.” (basp)

FUTSAL 1STE NATIONALE
FT Antwerpen
FT Antwerpen, uitgeschakeld voor de
titel, trekt vandaag met een vrij jong
team naar HalleGooik voor de vierde
wedstrijd van de playoffs. (mabe)
PLAYOFFS 1STE KLASSE BZVB
GS Hoboken
GS Hoboken trekt vanavond naar Thu
lin voor de terugwedstrijd van de hal
ve finales van de playoffs. Na de 02
nederlaag woensdag is het weinig
waarschijnlijk dat de landskampioen
opnieuw de finale zal halen. (mabe)

Atletiek
BEKER VAN VLAANDEREN

Thuismatch voor
vrouwen Olse
De vrouwenploeg van OLSE
Merksem speelt zaterdag een
thuismatch in de erafdeling VAL
in de Beker van Vlaanderen.
Promoveren zal er niet inzitten,
maar voor de degradatie hoeven
ze ook geen schrik te hebben.
b OLSE Merksem kan rekenen op een
veelzijdige ploeg met enkele scholieren en juniores die in hun leeftijdscategorie Belgische top zijn. “Enkele
sterkhouders kunnen zaterdag verschillende proeven doen. Rani Baillievier zal bijvoorbeeld de 400m en de
400m horden lopen. Hanne Vancamp
combineert het verspringen met de
200m en Lauranne Pauwels doet het
hink-stap-springen en de 100m horden”, licht OLSE-coach Walter Lommaert toe. “We hebben een vrij jonge
ploeg. Voor de toekomst ziet het er
wel goed uit. We gaan niet meedoen
voor een plaats in de top drie, maar
hopen een goeie prestatie neer te zetten. De betrachting is om zeker niet te
zakken.”
Vorig jaar eindigden de vrouwen van
OLSE negende op twaalf ploegen. Op
papier moet het team even goed of
iets beter kunnen doen. “Het was een
beetje puzzelen om de ploeg helemaal
in orde te krijgen. Op de lange afstand
missen we Marleen Leysen en Xenia
Luxem, maar die hebben we goed
kunnen vervangen.” (basp)

