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Enzo Wouters en Jimmy Janssens grijpen net naast het goud op BK

«Toch wat gemengde gevoelens»
De BK’s voor beloften
en elite zonder contract hadden evengoed op een Kempens
feestje kunnen uitdraaien, maar Joachim Vanreyten en
Dries De Bondt gooiden roet in het eten.
JELLE BRYSSINCK
Bij de beloften werd het na goed 60
km menens toen Van Dingenen, Decoster, Tasset, Ghys, Verhulst, Pieters,
Van Den Brande, Van Dyck, Boutté,
Six, Taminiaux, Declercq, Cras, Verwilst en Van Renterghem de handen
in elkaar sloegen. Ook Van Hooydonck en Allegaert pikten hun wagonnetje aan. De voorsprong op het
uitgedunde peloton bleef schommelen en uiteindelijk gingen twaalf
overgebleven leiders met ruim een
minuut voorsprong de slotronde in.
Het sein voor Lotto-Soudal om alles
op een lint te trekken. Op vijf km van
het einde was het liedje van de leiders
uit. Uittredend kampioen Nathan Van
Hooydonck spartelde nog tegen,
maar werd snel weer bij de lurven gegrepen. Een massasprint leek in de
maak, maar dat was buiten Joachim
Vanreyten gerekend. Op twee kilometer van de finish verraste de Limburger alles en iedereen met een korte solo en stak zo de titel op zak. Even
later won Enzo Wouters de pelotonspurt voor Alexander Geuens.
Voor Olenaar Wouters was het ach-
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RENÉE EYKENS LOOPT REEKSEN 800M
OP DE OLYMPISCHE SPELEN

«Mijn ogen de kost geven»

Renée Eykens loopt woensdag de reeksen van de
800m op de Spelen in Rio. De 20-jarige Kapelse is de
jongste atlete in de Belgische atletiekploeg.
«Ikwilvooralmijnogendekostgeven.Datikerbijben,
is al heel straf. Ik wil in Rio in de eerste plaats ervaring
opdoen», benadrukt de 800m-specialiste, die begin
juli 14de werd op het EK in Amsterdam. «Ik leg mezelf
geendrukop.Natuurlijkgaikmijnuiterstebestdoen,
maar als het tegenvalt, dan is dat maar zo. In Tokio
zal ik 24 zijn. Dan denk ik wel dat ik hoger mag
mikken.»
Hoewel ze op het EK sterk voor de dag kwam, zal ze
tegenhetAfrikaanseenAmerikaansegeweldnogietsje te kort komen om voor de finaleplaatsen mee te
bikkelen. «Ik moet realistisch zijn. De andere meisjes
lopen allemaal tijden van 2’00 of sneller terwijl mijn
record 2’01’’34 is. Als jonge atlete is het niet evident
omtweekeerperjaartepieken»,houdtzeverstandig
de druk af. «Vooraf had ik niet ingecalculeerd dat ik
deSpelenzouhalen.MijnhoofddoelwashetEK.Daar
is het heel goed gegaan. Het seizoen is lang geweest.
OptraininghebikerallesaangedaanomopdeSpelen
weer mijn hoogste niveau te kunnen halen. Ik
verwacht dat er heel tactisch gelopen zal worden in
de reeksen. De factor geluk kan ook een rol spelen.
Wanneeriktevredenzalzijn?Alsikgeenfoutenmaak
en achteraf met een goed gevoel op mijn wedstrijd
kan terugblikken.» (BSE)

Triatlon
Enzo Wouters (r.) wint de spurt voor de tweede plaats. Foto Mpics
teraf toch balen.
«Voor de ploeg is het mooi om de eerste en de tweede in de rangen te hebben, maar voor mij is het toch een
beetje zuur. Ik had niet meer op de
uitval van Vanreyten gerekend. Dat
druiste ook in tegen de ploegafspraken. Joachim is sinds augustus als stagiair aan de slag bij Crelan-Vastgoedservice en deed een beetje zijn eigen
ding. De winnaar heeft altijd gelijk,
maar ik blijf toch met een wrange nasmaak achter. Het blijft toch een BK.
De ontgoocheling zal nog wel enkele
dagen nazinderen.»
Bij de elite zonder contract nam een
kopgroep van veertien renners het

Baanwielrennen
PISTEMEETING IN HULSHOUT

Benoit Daeninck
pakt de zege

Gisteren verzamelden de renners achter
motorenopdepisteinHulshout.Dezemeetingsstaanaltijdgarantvoorspektakel.Na
drie reeksen ging de eindzege uiteindelijk
naar Benoit Daeninck. Hij was de meest regelmatige van de zes deelnemers.
In de eerste ging de winst naar Wim Thijs.
De renner uit Kalmthout was sneller dan
Fransman Antoine Gauddilat en Benoit
Daeninck. Luc Jansen, de Engelsman James
Holland-Leader en de Nederlander Jeroen
Kaldenbacht vervolledigden de reeks.
In de tweede manche bleek James HollandLeaderdesterkstetezijn.Hijhaaldehetvan
Benoit Daeninck, Antoine Gauddilat, Wim
Thijs, Jeroen Kaldenbach en Luc Jansen. In
delaatstereekswasBenoitDaeninckdeallersnelste.HijwonvoorAntoineGauddilat,
James Holland-Leader, Jeroen Kaldenbach,
Wim Thijs en Luc Jansen.
In de eindrangschikking ging Benoit DaeninckzijnFranseconcurrentAntoineGauddilat vooraf. James Holland-Leader vervolledigde het podium voor Wim Thijs, Jeroen
Kaldenbach en Luc Jansen. (EVL)

WIELRENNEN ★ KORT
★DeNederlanderBjornKoemenschreefde
Dakwerken Bryon Open in Vremde op zijn
naam. In de spurt klopte hij zijn metgezel
JelleVanDenPlas.MichielVanEchelpoelfinishte afgescheiden als derde. (JBH)

MOUNTAINBIKE ★ KORT
★Jef Vanhoof heeft op knappe wijze de
27ste editie van de ‘Bataille des Ardennes’
gewonnen. Vanhoof haalde het voor Dries
Heylen en Cyril Kleijnen. Bij de Masters was
Jan Bluekens de beste. (JWD)

FUTSAL ★ KORT
★De Gemeentelijke sporthal De Komeet
was vrijdagavond volgelopen voor het internationaal futsaltoernooi van het lokale
Proost Lier, dat voor een sterk
bezettingsveld had gezorgd met topploegen uit Nederland en België. Voor een afgeladentribunehaalde‘tKnooppuntAmsterdam met de Antwerpse vedetten Hitou en
Zouggaghi het in de finale met 1-0 van VDL
Eindhoven. Lier en Celtic Houthalen
speelden voor de derde en vierde plaats,
waarbij Lier het haalde met 2-1. HalleGooik en ZVV Eindhoven bikkelden onder
elkaar voor plaatsen vijf en zes waarbij de
landskampioenhethaaldemeteenmagere
1-0. (EJB)

heft in handen. Marchand, Boucher,
Robert, Gardeyn, Janssens, Van Cauwenberghe, Peyskens, De Bondt, Prémont, Van Breussegem, De Witte,
Leemans, Segers en De Bock hadden
hun schaapjes op het droge. Bij het
naderen van de finish rook iedereen
zijn kans. Janssens, Peyskens en De
Bondt timeden het best en muisden
er vanonder. Ondanks de hete adem
van tegenaanvallers Marchand en
Van Breussegem in de nek, hield het
trio stand. In de sprint haalde OostVlaming Dries De Bondt - eerder ook
al winnaar van Halle-Ingooigem - het
voor Jimmy Janssens en Dimitri Peyskens.

Ook Jimmy Janssens hield gemengde
gevoelens over aan zijn zilveren medaille.
«Ik wist dat ik mijn tactiek op de renners van Verandas-Willems moest afstemmen», aldus de renner van Team
3M uit Vorselaar. «Ik wist dat ik in de
goede vlucht zat omdat er drie renners van hen bij waren. Ik had misschien nog voor de aanval kunnen
kiezen in de laatste ronde, maar ik
nam het zekere voor het onzekere zodat het podium niet in het gedrang
zou komen. Ik had ook al aardig wat
pijlen verschoten voor de finale. Een
tweede plek is al bij al ook mooi», besluit Janssens.

WOUT HUYGEN WINT PRINS DER RUPELSTREEK VOOR JUNIOREN IN RUMST

«Bloemen voor Moederdag»
Wielrennen
Gisteren mocht Wout Huygen voor
de tweede keer dit seizoen het
hoogste schavotje betreden. De junior uit Brecht was in Rumst de
beste junior in de Prins der Rupelstreek. Huygen maakte mee de
koers en kon op het einde zijn slag
slaan. De bloemen waren meteen
een mooi geschenk voor de mama.
Vanaf de eerste kilometer vlogen
de juniores er stevig in. Jonas Van
Schaeybroek stak als eerste de lont
aan het vuur. Hij kreeg het gezelschap van Dieter Serneels, Yannick
Franssens en Kevin Reuvers. Twee
ronden later was hun liedje uitgezongen. Toch waagde Jonas Van
Schaeybroek andermaal zijn kans.
Nu kreeg hij het gezelschap van Michiel Hillen, Geoffrey Dalemans,
Kevin Haest, Kevin Reuvers, Yannick Franssens, Jens Vertongen,
Wout Huygen, Michiel Delbaen en
de Nederlandse Dijlespurter Lars
Timmer.
Het tiental werkte voortreffelijk
samen en nam ik een mum van tijd
één minuut voorsprong. Toen de
bonus verdubbelde, werd het peloton zelfs uit koers genomen. Even
leidde dat gevaarlijke taferelen. De
ziekenwagen en groene vlag stopten, omdat ze dachten dat de koers
ook voor hen voorbij was. Goed ingrijpen van de officials voorkwam
erger. In de laatste ronde kwamen
er verschillende aanvalspogingen.
Enkel die van Wout Huygen kende

Atletiek

Normaal gezien legt Sven Van Den
Bergh zich toe op de 400m. De Belgisch
scholierenrecordhouder
400m met 47’’17 werd begin juli

Nick Thijs en Kirsten Nuyes hebben zaterdag de
Sterke Peer (sprinttriatlon met 750m lopen, 20km fietsen en 5km lopen) gewonnen.
Na een spannende strijd maakte Kapellenaar Nick
Thijs het verschil in het lopen. Hij won in 55’30. De
Nederlander Niek Heldoorn (55’42) en de sterk
zwemmende Thomas Jurgens (55’52) maakten het
podium compleet. Thijs stak dit seizoen zijn neus aan
het venster als triatleet met een zege in de Biratlon
(sprinttriatlon) in Brecht op 2 juli en een vijfde plaats
in de sprinttriatlon van Beerse enkele weken later.
Kirsten Nuyes uit grensgemeente Putte-Kapellen,
won de strijd bij de dames na een mooi duel met haar
clubgenotevanhet185-teamHanneDeVet.Detwee
gingen er in het fietsen samen vandoor, maar in het
lopen was Nuyes de sterkste. Ze triomfeerde in
1u00’59voorDeVet(1u01’56)endeIsraëlischeinternational Yuvas Gome (1u04’27).
«Telkens ik voorbij al dat publiek kwam, had ik overal
kippenvel», vertelde Nuyes aan speaker van dienst
Hans Cleemput. «Ik had een goed zwemnummer en
was wat blij met de steun van Hanne in het fietsen,
wantdoordewindwashetbestwellastig.Maarvoor
de rest was het genieten.»
Bij de trio’s stond er geen maat op het ‘dream team’
van Shop2Run met zwemmer Tim Peeters, fietser
Stefan Van Aelst en loper Jan Adriaensen. (BSE)

Wielrennen
NIEUWELINGEN

Gilles Heylen wint in Rumst

Wout Huygen op het hoogste schavotje
tussen Jonas Van Schaeybroek (l.) en Michiel Hillen. Foto Mpics
succes. Hij won met kleine voorsprong op Jonas Van Schaeybroek,
Michiel Hillen en Lars Timmers.
Wout Huygen genoot. «Deze bloemen zijn voor Moederdag. Toen
vier renners wegreden, heb ik onmiddellijk de kloof gedicht. Iedereen deed zijn deel van het werk, zodat we vroeg wisten dat we veilig
waren. Op het einde zette Michiel
Hillen aan. Ik ging hem halen en
liet hem in de steek. Aanvankelijk
dacht ik mijn sprint af te wachten,
maar ik vreesde de snelheid van Jo-

nas Van Schaeybroek.»
Die Jonas Van Schaeybroek moest
zich tevreden stellen met de dichtste ereplaats. «Ik had graag gewonnen zo dicht bij huis, maar ik ben
blij met het resultaat. De voorbije
maanden ben ik fysiek en mentaal
door een dal moeten gaan. Vorige
week reed ik als eens zestig kilometer in de aanval. Toen werd ik
niet beloond. Nu zat ik terug van in
het begin in de spits en was een
mooie ereplaats mijn deel. Ik ben
klaar voor het najaar.» (EVL)

VK CADETTEN EN SCHOLIEREN

Sven Van Den Bergh Vlaams kampioen 100 en 200 meter
Sven Van Den Bergh heeft op het
Vlaams kampioenschap voor
cadetten en scholieren in KesselLo maandag de dubbel 100m en
200m gepakt in twee dikke persoonlijke records van 10.78 en
21.80.

Nick Thijs en Kirsten Nuys
winnen ‘Sterke Peer’

nog vijfde op het EK voor
scholieren (U18) in het Georgische
Tbilisi. Maar op het VK scholieren
zocht hij de concurrentie op in de
100m en de 200m. In de reeksen
van de 100m dook hij met 10.98
voor het eerst in zijn carrière onder
de magische grens van de 11 seconden. In de finale deed de
Blaasveldenaar nog 20 honderdsten beter: goud in 10.78 met een
toegestane rugwind van 1.6m per

seconde. Slechts zeven Belgische
scholieren liepen ooit een snellere
tijd. Het BR bij de scholieren staat
met 10.60 nog altijd op naam van
Belgian Tornado Julien Watrin. In
de rechtstreekse finale van de
200m haalde de 17-jarige
Blaasveldenaar het vlot in 21.81.
Een verbetering van zijn persoonlijk record met 11 honderdsten en
de negende tijd ooit gelopen door
een scholier in België. (BSE)
** AN

Bijna zestig nieuwelingen waren gisteren op de afspraak voor de Prins der Rupelstreek. De wedstrijd
bleef lange tijd gesloten, maar uiteindelijk mocht
GillesHeylendezegebloemenmeenemennaarWesterlo.
Het eerste wedstrijddeel bracht geen afscheiding.
Gerrik Decoster en Berlarenaar Yevgeny Van Olmen
toonden zich zeer bedrijvig, maar meer dan premiegewinleverdehuninzetnietop.OokYoniUalgasi
en Matthew Van Schoor mengden zich enkele keren
in de debatten.
In de voorlaatste ronde werd het menens. Elias Vanheel pakte twintig seconden voorsprong. Thuisrijder
Ruben Lauwers zette zich aan het commando en
bracht het peloton terug. Diep in de finale konden
Matthew Van Schoor, Gilles Heylen, Kiano BrusseleersenYoniUalgasizichafzonderen.Hoewelhetverschil beperkt bleef, mocht het kwartet toch sprinten
voordezege.IndesprinthaaldeGillesHeylenhetvoor
Matthew Van Schoor, Yoni Ualgasi en Kiano Brusseleers. Lander Scheers werd vijfde op tien seconden.
DewederoptredendeToonStippelmans(26ste)werd
gehuldigd als beste Dijlespurter. (EVL)

Cédric Rypens
snelste in Bierbeek
Belgisch kampioen Thibaut Ponsaerts werd voor de
wedstrijd op de Bremt gehuldigd maar kon de familie-eerniethooghouden.GrootvaderRikwonin1956
al in Bierbeek, vader Rudy haalde er zes overwinningen en Thibaut was dit seizoen in Bierbeek dorp al de
beste, maar zondag zat hij in de tang van het grote
peloton toen een groepje van zes anderhalve minuut
voorsprong bijeenreed. Die ontsnapping kwam tot
stand na een demarrage van Joris Haex. Streekrener
Lennert Van Eetvelt, die later moest lossen en de
Litouwer Siflaukas sloten aan, gevolgd door de
Amerikanen Sean Quinn en Kendrick Boots van het
Amerikaansenationalejongerenteam,CédricRypens
uit Boom en Limburger Wauters.
Ponsaertsgingindetegenaanval,maarniemandwou
hemsteunenenpasindevoorlaatsterondegeraakte
hij alleen weg. Net iets te laat, want vooraan gingen
Rypens en Boots in de aanval. Quinn en Siflauskas
konden ook nog meespurten om de overwinning.
Rypens was de snelste van het viertal voor Boots,
Quinn en Siflauskas. Ponsaerts ging de Limburgers
WautersenHaexnogvoorbijmaarwerdpasvijfdeop
twintig seconden van de kopgroep. (MIK)

