
Met de bekende Groente-
prijs of de Memorial Pa-
trik Verschaeren en Her-
denkingsprijs Luc Faes is
het voor de wielerfans za-
terdag volop genieten in
de Katelijnse Elzestraat.
Eigenlijk de enige koers-
dag die in de tuindersge-
meente nog op het pro-
gramma staat, dan mag
het iets meer zijn of de re-
den dat men er met een
drieluik uitpakt.
WILLY OP DE BEECK

De renners uit de regio beseffen dat het
ooit anders is geweest, men wil zich dan
ook tonen op de nog enigewielerhapping
van het jaar. Zoals thuisrijder Gianni Sie-
bens die niets onverlet laat en met Wies
SchelfhoutuitDuffelhetparcoursgrondig
gingverkennen.
«Dat kan nooit kwaad, beter voorkomen
danmet onverwachte problemen temoe-
tenafrekenen.Wetenwaarweextramoe-

ten opletten. Een goed resultaat kan van
kleine dingen afhangen, met een goede
voorbereiding aan de start komen is
meestaleenvoordeel.Het iseenkoersmet
veel grote en lange wegen met alleen de
stationsbergalskuitenbijter,maardaarge-
raak ikvlotoverheen»
«Ook sportief gaat het de goede richting
uit.Tijdens mijn opener of de Ster van de
Vlaamse Ardennen haalde ik door ziekte
het einde niet, het PK in Retie was al goed
vooreen18deplaatsenvorigeweekspurt-
te ik in Herselt naar de derde plaats. Goed
omvertrouwentewinnenomdeopdracht
in de Elzestraat met ambitie aan te pak-
ken.»

Aanpassingsperiode
De winterperiode of het veldrijden blijft
eerste keuze? Ook na het slechte nieuws
datUniet bij YoungTelenet Fideakanblij-
ven.
«Zeker en vast, vooral omdat er mensen
zijndie inmij blijvengeloven. Pech, ziekte
en blessure zoals een gebroken elleboog
zorgden voor mindere perioden, sommi-
gen houden daar rekening mee, anderen
niet.Vanaf7augustuszal ik inhetshirtvan
Marlux-NapoleonGameskoersen. Ik kom
er in een goed uitgebouwde ploeg terecht
enwil zemet hardwerken bedanken. Het
zal aanpassen worden bij mijn nieuwe
teammaar ik wil het uiterste doen om te
slagen. Ikziemijnoverstapalsextrastimu-
lans voor een nieuwe start, met andere
mensen om mij heen sta ik voor nieuwe
uitdagingen die ik met beide handen wil
grijpen.»

Katelijnse Groenteprijs pakt zaterdag met drie koersen uit

Gianni Siebens klaar omzich in eigen gemeente te tonen. Foto WODB

Siebens is klaar
voor nieuwe start

Voetbal

Clepkens tekent
bij Beerschot

Beerschot-Wilrijkheeftersindsgis-
tereneennieuwedoelmanbij.Dein
deze krant reeds aangekondigde
MichaëlClepkens(30)onderteken-
de een contract voor twee seizoe-
nen. Clepkens speelde eerder voor
Diegem, RacingMechelen,Waas-
land-Beveren enKortrijk. De voor-
bijetweeseizoenenstondClepkens
ondercontractbijdeLuxemburgse
landskampioenDudelange. (KDC)

Beerschot en
Lierse oefenen
tegen mekaar

Beerschot-Wilrijk en Lierse ont-
moeten elkaar op zaterdag 30 juli
in een onderlinge oefenmatch.
Deze partij wordt gespeeld in het
AntwerpseOlympischStadion(af-
trap 20 uur). Normaal zou Beer-
schotdiedageenvriendschappelij-
ke wedstijd afwerken op het veld
vanOHL, maar die oefenpot werd
verbodendoordeLeuvensepolitie.

(KDC)

Wannes Van Tricht
(Rupel Boom)
naar E. Aalst

Rupel Boom is er niet in geslaagd
omWannes Van Tricht langer aan
zich te binden. De middenvelder
gaat volgend seizoen voor Een-
drachtAalst voetballen.VanTricht
zag vorig jaar eind augustus zijn
contract bij KVMechelen ontbon-
denwordenentekendehaastmet-
een bij de Steenbakkers. Na een
moeilijkbegingoeidehij nadewin-
terstop uit tot één van de smaak-
makersendatwasookandereclubs
nietontgaan. (NPK)

Triatlon
BK SPRINTTRIATLON

Sara Van de Vel
verdedigt titel

Sara Van de Vel uit Lint verdedigt
zondag op het BK sprinttriatlon
(1/8) in Gullegem haar titel. Maar
datzalgeengemakkelijkeopdracht
wordenaangezienermetonderan-
dereSofieHoogheenClaireMichel,
dienaarRiomagvolgendemaand,
stevigeconcurrentes ingeschreven
staan. Van de Vel maakt wel een
goeie kans om opnieuw de beste
belofte(U23)teworden. (BSE)

Atletiek
STRATENLOOP WOMMELGEM

Op zaterdag 11 juni is er in Wom-
melgemeenstratenloopaanFort2
vande lokale clubWAV(Wommel-
gem). De joggings voor benjamins
en pupillen (1km) starten om 19u.
Om 19u15 vertrekt de wedstrijd
over 5km en 10 km en om 19u20 is
er nog een korte prestatieloop van
2,5km. (BSE)

Wielrennen
DIT WEEKEND

GGrrooeenntteepprriijjss iinn SSiinntt--KKaatteelliijjnnee--WWaa--
vveerr——Zowel nieuwelingen, junio-
res als elite z/c en U23 komen za-
terdagaanbodtijdensdeGroente-
prijs-MemorialPatrikVerschaeren
&HerdenkingsprijsLucFaesinSint-
Katelijne-Waver (Elzestraat). Ver-
trek en aankomst telkens aan Ka-
telijneMotors Liersesteenweg 175
Sint-Katelijne-Waver. De nieuwe-
lingenstartenom13uurvoor9ron-
denvan7.5kmof67.5km.De juni-
ores vertrekken om 15 uur voor 11
ronden van 7.5 km goed voor 82.5
km. Elite z/c en beloften beginnen
om 17.30 uur en rijden 16 ronden
van 7.5 kmof 120 km. Voor de drie
koersenisertijdensdedoortochten
aan de aankomstlijn telkens een
premievanminimum25eurovoor-
zien. (WODB)
EElliittee eenn bbeelloofftteenn iinn AAaarrttsseellaaaarr ——
Zondagmiddag staat er inAartse-
laareen1.12Bindividueleregionale
wedstrijd voor beloften en elite
zonder contract op het program-
ma.De renners dienen 118kmaf te
werken. (JBH)

SVEN VAN DEN BERGH WIL ZICH
TONEN TIJDENS ZIJN EERSTE EK

«Record van 47.65
verbeteren zou mooi zijn»

SvenVanDenBergh (17)wilopdeFlandersClassics in
Lier zaterdagzijn400m-recordvan47.65aanvallen.

«Tijdens de examens wilde ik nog één wedstrijd doen
om wat stoom af te laten.», vertelt Van Den Bergh. «Ik
wil proberen om mijn tijd nog te verbeteren. Maar ik
hebgeenspecifiekeverwachtingen.Detijdenplaatsdie
ikhaalzijnnietzobelangrijk.Het isdeeerstekeerdat ik
magmeelopen in het hoofdprogramma in Lier», houdt
hij verstandigdedrukaf.
«In de examenperiode bouw ikwat rust in, maar na de
examensbeginikoptebouwennaarhetEK», legthijuit.
Met zijn tijd van 47.65 kan hij in principe ver komen.
Maar van druk is geen sprake. «Het was toen ik dat re-
cord liep,desnelste tijd inEuropabijdescholieren(red.
op dit moment nog altijd de tweede tijd). Wat ik ver-
wacht van het EK?Dat is heelmoeilijk te zeggen. Het is
mijn eerste grote kampioenschap en ik kan de concur-
rentenmoeilijk inschatten.We zullenwel zien hoe het
verloopt.»Als400m-lopervolgthijdeBelgianTornados
opde voet. Op termijn eenplekje in de ploeg versieren,
zou een droom zijn voor hem. «Dat zou natuurlijk fan-
tastischzijn,moestdatooit lukken.» (BSE) SvenVanDenBergh is er klaar voor. BSE

Atletiek

Autosport

PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE

Koen Wauters wil
revanche

TheBattleof theArdennes,hetvervolg, zozou-
denwehet tweedeweekendvandePorscheGT3
CupChallengeBenelux2016hetbestkunnenom-
schrijven.MeerdandertigPorsche911zijndit
weekendweerpresentophetasfalt vanSpa-
Francorchamps.

Zowel op zaterdag als op zondag is de Spa Euro
Race gastheer voor het schitterende veld met de
legendarischePorsche911.
Evenherhalenwatwetijdensdeopeningsmanche
van de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 2016
gezien hebben. Dewinst was tweemaal voor Dy-
lan Derdaele, in de kleuren van Belgium Racing.
Ook sterkwas Jurgen vanHover, diemet een Por-
sche 911 GT3 van Speedlover deelneemt. De Aal-
stenaarwontweemaalbijdegentlemendriversen
deed vooraan mee. Wie pech kende was Koen
Wauters (DVB RACING), maar de man van Clou-
seauwilabsoluutscoren inSpaomzijnkansenop
de titelhoog tehouden. (JCA)

Beachvolleybal
VAN REETH-VAN DER AA OP BK-MANCHE IN IEPER

«Doel is hoofdtabel te halen»
ThomasVanReethenYentlVanderAastaanvan-
daagnegende indealgemenerangschikkingen
hundoel isnogsteedsommeteenpaaruitschie-
tersop te schuivennaareenplaatsbinnendeeer-
ste zeven, zodat zemeteenopdehoofdtabelko-
men.

«Zolang jedekwalificatiesmoetspelen ishetzoe-
kenombeter tedoenop iederemanche,maarwe
genieten er nog steeds van», zegt Thomas Reeth.
Ditweekendmoeten zenaar Ieper endat ligt niet
bij dedeur voorYentl VanderAa, die inHerentals
woont.
«Zaterdagavondmoet ikooknognaareen trouw-
feest, vanovernachten in Ieper isgeensprake.We
makenonsdaarookgeenzorgenover.
Het duo Van der Aa-Van Reeth traint zeker twee
keerperweekenTomClaes is daar vaakbij omde
nodigerichtlijnentegeven.«Wehopennuinieder
weer door te stoten naar de hoofdtabel en dan is
het noodzakelijk om in de poules op zondag niet
uitgeloot tewordentegenKoekelkoren-VanWal-
le. Nu, we doen in iedere match ons best en zien
welwaarweuitkomen», besluitVanReeth. (HFO)

ThomasBriels heeft er vertrouwen in. Belga

Hockey

ThomasBriels - goedvoor248
caps - is éénvandezevenAnt-
werpseRedLionsdie straks in
LondenaandeChampions
Trophybeginnen.Devinnige
spitsblaaktvanvertrouwen
enkan inaugustusvoorde
derdekeernaardeOlympi-
scheSpelen.

Met onder andere Australië,
DuitslandenGroot-Brittannië
lopen de Lions op de Champi-
ons Trophy mooi volk tegen
het lijf. Na een stevige trai-
ningsweektrokkendehockey-
ersdinsdagnaarLonden.Star-
ten doen ze vanavond om 19
uur tegen Zuid-Korea (FIH 9),
hetoppapier ‘zwakste’ land in
Londen.
«Natweewekendeugddoende
vakantiehebbenweeenweek
voor onze afreis naar Londen
nog pittig getraind», zegt de
28-jarige Briels. «Noodzake-
lijk,want de voorbereidingop
dit toernooiwasvrij kort.»
Voor spelers en staf is deze
Champions Trophy een eerste
grotevoorbereidingopdeSpe-
len inRio.
«Vanzelfsprekend willen we
zoveelmogelijkwinnen,maar
het resultaat is deze keer wat
ondergeschikt», geeft Briels
toe. «We willen vooral auto-
matismen kweken en een
goed gevoel aan het toernooi

overhouden. Kortom: het
plaatjemoetkloppen.»
«Van Zuid-Korea weten we
niet zo heel veel. Het is al vier
jaargeleden,vanLonden2012,
dat we tegen hen speelden. In
ieder geval zullen zij een lan-
gere voorbereidingsperiode
achterderughebbendanwij.»
Brielsvoeltzichduidelijkgoed
onder de Nieuw-Zeelandse
bondscoach Shane McLeod.
Vorig jaar kreeg de speler van
Dragons een stevige klap te
verwerkentoenhij-nogonder
bondscoach Jeroen Delmee -
niet geselecteerd werd voor
hetEK inLonden.
«Maargelukkigwasikerenke-
lemaanden lateronderMcLe-
odopnieuwbij tijdensdefina-
le van de World League in In-
dia. Het werd een mooi toer-
nooimetpaseen2-1verlies in
de finale tegenAustralië.»
Net als voor zijn collega-spit-
sen wordt het ook voor Briels
bang afwachten naar eind
juni. Danwordt de definitieve
selectie van zestien spelers
voor de Olympische Spelen in
Riobekendgemaakt.
«Ikverwachtdatervandehui-
digegroepnogéénspitszalaf-
vallen», zegtBriels.«Ikspeelde
goede play-offs en voelme op
het goede moment in prima
conditie. Ikhebervertrouwen
in.» (WWT)

THOMAS BRIELS BLIKT VOORUIT OP
CHAMPIONS TROPHY IN LONDEN

«Goed gevoel overhouden»
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