vrijdag 10 juni 2016

ANTWERPEN
Katelijnse Groenteprijs pakt zaterdag met drie koersen uit

Siebens is klaar
voor nieuwe start
Met de bekende Groenteprijs of de Memorial Patrik Verschaeren en Herdenkingsprijs Luc Faes is
het voor de wielerfans zaterdag volop genieten in
de Katelijnse Elzestraat.
Eigenlijk de enige koersdag die in de tuindersgemeente nog op het programma staat, dan mag
het iets meer zijn of de reden 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 enige wielerhapping
van het jaar. Zoals thuisrijder Gianni Siebens die niets onverlet laat en met Wies
Schelfhout uit Duffel het parcours grondig
ging verkennen.
«Dat kan nooit kwaad, beter voorkomen
dan met onverwachte problemen te moeten afrekenen. Weten waar we extra moe-

Beerschot-Wilrijk en Lierse ontmoeten elkaar op zaterdag 30 juli
in een onderlinge oefenmatch.
Deze partij wordt gespeeld in het
AntwerpseOlympischStadion(aftrap 20 uur). Normaal zou Beerschotdiedageenvriendschappelijke wedstijd afwerken op het veld
van OHL, maar die oefenpot werd
verboden door de Leuvense politie.
(KDC)

Wannes Van Tricht
(Rupel Boom)
naar E. Aalst

Gianni Siebens klaar om zich in eigen gemeente te tonen. Foto WODB

Beachvolleybal

Autosport
PORSCHE GT3 CUP CHALLENGE

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

Koen Wauters wil
revanche

«Doel is hoofdtabel te halen»
Thomas Van Reeth en Yentl Van der Aa staan vandaag negende in de algemene rangschikking en
hun doel is nog steeds om met een paar uitschieters op te schuiven naar een plaats binnen de eerste zeven, zodat ze meteen op de hoofdtabel komen.

Thomas Briels heeft er vertrouwen in. Belga

THOMAS BRIELS BLIKT VOORUIT OP
CHAMPIONS TROPHY IN LONDEN

«Goed gevoel overhouden»
Thomas Briels - goed voor 248
caps - is één van de zeven Antwerpse Red Lions die straks in
Londen aan de Champions
Trophy beginnen. De vinnige
spits blaakt van vertrouwen
en kan in augustus voor de
derde keer naar de Olympische Spelen.
Met onder andere Australië,
Duitsland en Groot-Brittannië
lopen de Lions op de Champions Trophy mooi volk tegen
het lijf. Na een stevige trainingsweek trokken de hockeyers dinsdag naar Londen. Starten doen ze vanavond om 19
uur tegen Zuid-Korea (FIH 9),
het op papier ‘zwakste’ land in
Londen.
«Na twee weken deugddoende
vakantie hebben we een week
voor onze afreis naar Londen
nog pittig getraind», zegt de
28-jarige Briels. «Noodzakelijk, want de voorbereiding op
dit toernooi was vrij kort.»
Voor spelers en staf is deze
Champions Trophy een eerste
grote voorbereiding op de Spelen in Rio.
«Vanzelfsprekend willen we
zo veel mogelijk winnen, maar
het resultaat is deze keer wat
ondergeschikt», geeft Briels
toe. «We willen vooral automatismen kweken en een
goed gevoel aan het toernooi

overhouden. Kortom: het
plaatje moet kloppen.»
«Van Zuid-Korea weten we
niet zo heel veel. Het is al vier
jaar geleden, van Londen 2012,
dat we tegen hen speelden. In
ieder geval zullen zij een langere voorbereidingsperiode
achter de rug hebben dan wij.»
Briels voelt zich duidelijk goed
onder de Nieuw-Zeelandse
bondscoach Shane McLeod.
Vorig jaar kreeg de speler van
Dragons een stevige klap te
verwerken toen hij - nog onder
bondscoach Jeroen Delmee niet geselecteerd werd voor
het EK in Londen.
«Maar gelukkig was ik er enkele maanden later onder McLeod opnieuw bij tijdens de finale van de World League in India. Het werd een mooi toernooi met pas een 2-1 verlies in
de finale tegen Australië.»
Net als voor zijn collega-spitsen wordt het ook voor Briels
bang afwachten naar eind
juni. Dan wordt de definitieve
selectie van zestien spelers
voor de Olympische Spelen in
Rio bekendgemaakt.
«Ik verwacht dat er van de huidige groep nog één spits zal afvallen», zegt Briels. «Ik speelde
goede play-offs en voel me op
het goede moment in prima
conditie. Ik heb er vertrouwen
in.» (WWT)

Clepkens tekent
bij Beerschot

Beerschot en
Lierse oefenen
tegen mekaar

Aanpassingsperiode

Hockey

Voetbal

Beerschot-Wilrijkheeftersindsgistereneennieuwedoelmanbij.Dein
deze krant reeds aangekondigde
MichaëlClepkens(30)ondertekende een contract voor twee seizoenen. Clepkens speelde eerder voor
Diegem, Racing Mechelen, Waasland-Beveren en Kortrijk. De voorbijetweeseizoenenstondClepkens
onder contract bij de Luxemburgse
landskampioen Dudelange. (KDC)

ten opletten. Een goed resultaat kan van
kleine dingen afhangen, met een goede
voorbereiding aan de start komen is
meestal een voordeel. Het is een koers met
veel grote en lange wegen met alleen de
stationsberg als kuitenbijter, maar daar geraak ik vlot overheen»
«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
voor een 18de plaats en vorige week spurtte ik in Herselt naar de derde plaats. Goed
om vertrouwen te winnen om de opdracht
in de Elzestraat met ambitie aan te pakken.»
De winterperiode of het veldrijden blijft
eerste keuze? Ook na het slechte nieuws
dat U niet bij Young Telenet Fidea kan blijven.
«Zeker en vast, vooral omdat er mensen
zijn die in mij blijven geloven. Pech, ziekte
en blessure zoals een gebroken elleboog
zorgden voor mindere perioden, sommigen houden daar rekening mee, anderen
niet. Vanaf 7 augustus zal ik in het shirt van
Marlux-Napoleon Games koersen. Ik kom
er in een goed uitgebouwde ploeg terecht
en wil ze met hard werken bedanken. Het
zal aanpassen worden bij mijn nieuwe
team maar ik wil het uiterste doen om te
slagen. Ik zie mijn overstap als extra stimulans voor een nieuwe start, met andere
mensen om mij heen sta ik voor nieuwe
uitdagingen die ik met beide handen wil
grijpen.»
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«Zolang je de kwalificaties moet spelen is het zoeken om beter te doen op iedere manche, maar we
genieten er nog steeds van», zegt Thomas Reeth.
Dit weekend moeten ze naar Ieper en dat ligt niet
bij de deur voor Yentl Van der Aa, die in Herentals
woont.
«Zaterdagavond moet ik ook nog naar een trouwfeest, van overnachten in Ieper is geen sprake. We
maken ons daar ook geen zorgen over.
Het duo Van der Aa-Van Reeth traint zeker twee
keer per week en Tom Claes is daar vaak bij om de
nodige richtlijnen te geven. «We hopen nu in ieder
weer door te stoten naar de hoofdtabel en dan is
het noodzakelijk om in de poules op zondag niet
uitgeloot te worden tegen Koekelkoren-Van Walle. Nu, we doen in iedere match ons best en zien
wel waar we uitkomen», besluit Van Reeth. (HFO)

The Battle of the Ardennes, het vervolg, zo zouden we het tweede weekend van de Porsche GT3
Cup Challenge Benelux 2016 het best kunnen omschrijven. Meer dan dertig Porsche 911 zijn dit
weekend weer present op het asfalt van SpaFrancorchamps.
Zowel op zaterdag als op zondag is de Spa Euro
Race gastheer voor het schitterende veld met de
legendarische Porsche 911.
Even herhalen wat we tijdens de openingsmanche
van de Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 2016
gezien hebben. De winst was tweemaal voor Dylan Derdaele, in de kleuren van Belgium Racing.
Ook sterk was Jurgen van Hover, die met een Porsche 911 GT3 van Speedlover deelneemt. De Aalstenaar won tweemaal bij de gentlemendrivers en
deed vooraan mee. Wie pech kende was Koen
Wauters (DVB RACING), maar de man van Clouseau wil absoluut scoren in Spa om zijn kansen op
de titel hoog te houden. (JCA)

Atletiek

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
wordenaangezienermetonderandereSofieHoogheenClaireMichel,
die naar Rio mag volgende maand,
stevige concurrentes ingeschreven
staan. Van de Vel maakt wel een
goeie kans om opnieuw de beste
belofte (U23) te worden. (BSE)

Atletiek
STRATENLOOP WOMMELGEM

Op zaterdag 11 juni is er in WommelgemeenstratenloopaanFort2
van de lokale club WAV (Wommelgem). 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

SVEN VAN DEN BERGH WIL ZICH
TONEN TIJDENS ZIJN EERSTE EK

«Record van 47.65
verbeteren zou mooi zijn»
Sven Van Den Bergh (17) wil op de Flanders Classics in
Lier zaterdag zijn 400m-record van 47.65 aanvallen.
«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
heb geen specifieke verwachtingen. De tijd en plaats die
ik haal zijn niet zo belangrijk. Het is de eerste keer dat ik
mag meelopen in het hoofdprogramma in Lier», houdt
hij verstandig de druk af.
«In de examenperiode bouw ik wat rust in, maar na de
examens begin ik op te bouwen naar het EK», legt hij uit.
Met zijn tijd van 47.65 kan hij in principe ver komen.
Maar van druk is geen sprake. «Het was toen ik dat record liep, de snelste tijd in Europa bij de scholieren (red.
op dit moment nog altijd de tweede tijd). Wat ik verwacht van het EK? Dat is heel moeilijk te zeggen. Het is
mijn eerste grote kampioenschap en ik kan de concurrenten moeilijk inschatten. We zullen wel zien hoe het
verloopt.» Als 400m-loper volgt hij de Belgian Tornados
op de voet. Op termijn een plekje in de ploeg versieren,
zou een droom zijn voor hem. «Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, moest dat ooit lukken.» (BSE)

Rupel Boom is er niet in geslaagd
om Wannes Van Tricht langer aan
zich te binden. De middenvelder
gaat volgend seizoen voor Eendracht Aalst voetballen. Van Tricht
zag vorig jaar eind augustus zijn
contract bij KV Mechelen ontbonden worden en tekende haast meteen bij de Steenbakkers. Na een
moeilijk begin goeide hij na de winterstop uit tot één van de smaakmakersendatwasookandereclubs
niet ontgaan. (NPK)

Sven Van Den Bergh is er klaar voor. BSE
*** AN

DIT WEEKEND
Groenteprijs in Sint-Katelijne-Waver — Zowel nieuwelingen, juniores als elite z/c en U23 komen zaterdag aan bod tijdens de Groenteprijs-MemorialPatrikVerschaeren
&HerdenkingsprijsLucFaesinSintKatelijne-Waver (Elzestraat). Vertrek en aankomst telkens aan Katelijne Motors Liersesteenweg 175
Sint-Katelijne-Waver. De nieuwelingenstartenom13uurvoor9ronden van 7.5 km of 67.5 km. De juniores 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 km of 120 km. Voor de drie
koersenisertijdensdedoortochten
aan de aankomstlijn telkens een
premievanminimum25eurovoorzien. (WODB)
Elite en beloften in Aar tselaar —
Zondagmiddag staat er in Aartselaareen1.12Bindividueleregionale
wedstrijd voor beloften en elite
zonder contract op het programma. De renners dienen 118 km af te
werken. (JBH)

