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b “In januari 2015 werd ik tijdens 
een training op een industrieterrein 
omvergereden door een vrachtwa-
gen. Ik hield er vijf gebroken ribben, 
een sleutelbeenbreuk, een gebroken
schouderblad, een zwaar gehaven-
de rechterlong en een extreem ge-
zwollen rechterbeen aan over. Voor-
al dat laatste baarde aanvankelijk 
het meest zorgen, maar dat raakte 

gelukkig opgelost. Het genezings-
proces vroeg tijd en vooral geduld, 
maar begin april was ik voldoende 
hersteld om opnieuw in competitie
uit te komen.”

“Al bij al is het nog een mooi sei-
zoen geworden met onder meer een 
overwinning en enkele mooie ere-
plaatsen. Mijn sleutelbeenbreuk, die
in zekere zin de minst erge blessure 
leek, heeft me dit jaar nog veel par-
ten gespeeld. Wellicht heeft men 
daar vorig jaar te weinig zorg aan 
besteed. Dat was alleszins het oor-
deel van een specialist die ik daar-
over raadpleegde. Volgens hem was 
dat sleutelbeen nooit helemaal 
mooi weer aan elkaar gegroeid. Met 
een operatie waarbij een pees aan 
het sleutelbeen gehecht werd, lijkt 
dat nu weer de goeie weg op te 

gaan, maar dat betekende dat ik zes 
weken niet de fiets op mocht om het 
genezingsproces te bevorderen.”

Cols
“Op 16 mei nam ik in de Stan Oc-

kers Classic in Borsbeek de draad
weer op. Een zware wedstrijd met 
ook enkele profs aan de start, maar
ik werd 24ste en dat was goed voor 
het vertrouwen. In een rittenkoers 
in het Franse Normandië won ik een
week later de slotrit en verzekerde
me meteen ook van de eindzege in 
het jongerenklassement. Toen was 
ik helemaal vertrokken. Begin juni
won ik een avondwedstrijd in Kon-
tich en kort daarop ben ik vertrok-
ken naar de Franse Alpen voor een 
trainingsstage. Ik beklom er zowat 
alle bekende cols van de Tour. Cols 
beklimmen is helemaal mijn ding, 
ook al beschik ik over een te zwaar 
gestel om ooit tot een gevleugeld 
klimmer te kunnen uitgroeien. Ook 
al is dat altijd een droom van mij ge-
weest. Toch train ik veel liever daar 
dan hier in regen en wind. Boven-
dien is het goed voor de conditie.”

“Dat heb ik het voorbije weekend al
meteen gemerkt door derde te wor-
den in mijn eerste wedstrijd die ik na
die stage reed. Ik had zelfs kunnen 
winnen als ik in een bocht niet on-
deruit was gegaan op een moment 
dat ik aan de leiding reed.”

“De eerstvolgende weken staan er
enkele interessante wedstrijden op 
het programma. Zo is er woensdag 
al de sterk bezette wedstrijd in Oe-
tingen met onder meer de Muur en 
de Bosberg en zaterdag de Omloop 
Het Nieuwsblad die meetelt voor de 
Topcompetitie. Zondag is er een 
ploegentijdrit in Borlo en het week-
end daarop is er in Sint-Niklaas al-
weer een wedstrijd voor de Topcom-
petitie. Kansen genoeg dus om me te
tonen en dat wil ik ook doen.”

“Mijn geduld is zwaar 
op de proef gesteld”
De 21jarige Tom Bosmans was 
anderhalf jaar geleden het 
slachtoffer van een zwaar 
ongeval. Hij kon vorig seizoen 
wel nog fietsen, maar voelde 
tot dit jaar de naweeën. Na een 
operatie lijkt de Wilrijkenaar nu 
weer over al zijn mogelijkheden 
te beschikken. “Mijn geduld is 
zwaar op de proef gesteld.”

Tom Bosmans beschikt na zwaar ongeval weer over al zijn mogelijkheden
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“En nu verderwerken 
voor de Spelen”

b Zaterdag snelde Hannes naar de derde plek in de 
reeksen in 1’50”86. Zondag eindigde hij opnieuw derde 
in de finale in 1'51”18. De 1500m-specialist kon een po-
sitieve balans opmaken van zijn BK. “Er is nog veel werk 
aan de winkel, maar het gaat de goeie kant uit. Ik heb 
nog tijd tot Rio. Ik ga niet op trainingsstage naar het bui-
tenland, maar ik blijf hier trainen”, aldus Hannes.

Hij heeft nog wat trainingsachterstand op te halen. “Na
drie opeenvolgende blessures kon ik nog niet veel ritme 
opdoen. Ik ben wel alternatief blijven trainen, maar dat 
is toch niet hetzelfde. Nu ik terug volledig blessurevrij
ben, zie ik het nog wel in orde komen. De komende 
maand kan ik nog veel vooruitgang boeken.” 

Ook brons voor Quintelier, Iguacel en Ruell
In het kogelstoten pakte Matthias Quintelier brons.

Hoewel de junior het niet gewend is om te stoten met de
7,26kg zware kogel (juniores stoten met 6kg) haalde hij
16m23. Dat is een Belgisch record voor juniores met de 
7,26kg-kogel. Ook brons was er voor zijn 20-jarige club-
makker van AVKA, Christian Iguacel. Hij stormde in de 
finale van de 200m naar de derde stek in 21”75. In de 
100m sneuvelde hij in de reeksen in 11”07. 

Kim Ruell veroverde brons op de 3000m steeple. Hij
startte voorzichtig en liep zijn eigen race. In de laatste 
twee ronden kwam hij nog wel stevig opzetten. Hij na-
derde nog tot op enkele seconden van de koplopers,
maar die hadden  nog een extra versnelling in huis. Ab-
della Dacha (die nog even viel) won in 8'59”15, maar 
kwam als Marokkaan niet in aanmerking voor de titel. 
Die ging naar Krijn Van Koolwijk (9'00”37), voor Steven 
Casteele (9'01”83) en Ruell (9'03”13). (basp)

PieterJan Hannes gaf een sterke indruk op het 
BK op de 800m. Hij veroverde brons in 1’51”18. 
De Schotenaar wil zich nu zo goed mogelijk 
klaarstomen voor de 1500m in Rio. Ook 
Christian Iguacel (200m), Matthias Quintelier 
(kogel) en Kim Ruell (steeple) pakten brons.

PieterJan Hannes pakt brons

Eykens, Bouchikhi en 
Belete naar EK

b Maandag werd de officiële selectie voor het EK in
Amsterdam bekendgemaakt. In de 30-koppige Bel-
gische delegatie zitten slechts drie Antwerpena-
ren.

Op de vorige Europese kampioenschappen in Zü-
rich reisden er nog een vijftal Antwerpenaren (Pie-
ter-Jan Hannes, Mats Lunders, Soufiane Bouchik-
hi, Stef Vanhaeren, Almensh Belete) mee naar het
EK. Opmerkelijk is dat veel Antwerpse atleten zich
'net niet' konden plaatsen voor het EK. Pieter-Jan
Hannes had goeie papieren om de limiet te halen
in de 1500m, maar kon zich door trainingsachter-
stand niet kwalificeren. Kim Ruell hoopte op de li-
miet voor de 3000m steeple. Achillespeesproble-
men fnuikten echter zijn kansen. Rani Nagels
strandde in de 400m op slechts 17 honderdsten
van de limiet. Ze heeft dan nog eens pech dat Bel-
gië geen 4x400m-vrouwenploeg afvaardigt.

Verspringer Mathias Broothaerts mocht na knie-
en hamstringproblemen een kruis maken over zijn
EK-ambities. Nick Van Peborgh bleef met zijn
28'59”74 in de 10.000m slechts 9 seconden boven
de limiet. De loper uit Ekeren heeft pech dat België
geen ploeg voor de halve marathon stuurt, want
daar had hij zeker ingezeten. Ook Kempenaren
Yannick Michiels (5000m en 10.000m) en Sofie
Van Accom (1500m) redden het niet. Net als
800m-loper Stijn Baeten. 

Voor de Spelen in Rio zijn er momenteel ook drie
Antwerpenaren geplaatst: Els Rens (Houtvenne)
voor de marathon, Pieter-Jan Hannes (Schoten)
voor de 1500m en Renée Eykens voor de 800m. Op
11 juli wordt de definitieve atletiekselectie voor
Rio bekendgemaakt. (basp)

Drie atleten uit de provincie Antwerpen zullen 
deelnemen aan het EK atletiek in Amsterdam 
(610 juli). Renée Eykens (Kapellen) loopt er de 
800m, Soufiane Bouchikhi (Antwerpen) en 
Almensh Belete (Mechelen) de 10.000m.

b Port of Antwerp Giants wapent zich
voor de toekomst.

“We hebben een jonge groep van Ant-
werpse spelers die we willen laten door-
groeien in de Scooore!League”, zegt Ro-
ger Roels. “We trokken de Antwerpe-
naar Roby Rogiers van Oostende aan en
hopen dat jongeren als Thibaut Ver-
voort, Marius Mwendanga, Ordane Kan-
da en Philip Peeters verder doorgroeien.
Dorian Marchant en Yoeri Schoepen

kwamen afgelopen seizoen veel in actie
en de bedoeling is dat ze nu de volgende
stap zetten. Het Antwerps publiek ap-
precieert onze Antwerpse kern aange-
vuld met buitenlanders. Enerzijds het
aanstellen van coach Roel Moors en an-
derzijds de knappe sterke periode kort 
na Nieuwjaar met ook Europese succes-
sen, zorgt voor een boost in onze abon-
nementenverkoop. Vergeleken met juni
2015 steeg de verkoop met 34 procent.
Ook onze businessseats en partners lo-
pen goed”, aldus voorzitter Roels.

Mike Smith is de enige Amerikaanse
blijver. Met Micah Mason en Jason Clark
werden al twee nieuwe Amerikanen
aangetrokken. Port of Antwerp Giants
zal tijdens de volgende campagne waar-
schijnlijk met zes buitenlanders uitpak-

ken. Coach Roel Moors, diens assistent 
Eddy Faus en sportief manager Leo De
Rycke onderzoeken nu de piste van een
power forward en center. In de derde
week van juli vindt in het Duitse Mün-
chen ook de loting van de FIBA Europe
Cup plaats. Dan kennen de Giants hun
drie tegenstrevers in de eerste ronde.

“Het oefenprogramma is ook volledig
afgerond. We spelen negen oefenwed-
strijden tegen kwalitatief sterke tegen-
strevers. Te beginnen tegen het Graveli-
nes van Belgian Lion Quentin Serron.
We spelen driemaal tegen een Duitse
opponent in de Arenahal van Deurne.
Verder oefenen we ook in Frankrijk (Le
Mans, Paris) en op stage in Belgrado”,
aldus sportief manager Leo De Rycke.
(cpm)

“Zullen de jeugd verder laten doorgroeien”
Port of Antwerp Giants 20162017 
krijgt meer en meer vorm. Na Roby 
Rogiers en Micah Mason werd met 
Jason Clark een derde versterking 
aangetrokken. “We kennen ook een 
groei in onze abonnementen,” zegt 
voorzitter Roger Roels.
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