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Geblesseerde Nicaise Kudimbana vreest eventuele nieuwe concurrent niet

“Een derde doelman is
welkom... als derde doelman”
Antwerp pakte zaterdag
tegen Roeselare zijn eerste
driepunter van het seizoen.
Niets dan lachende gezichten
op de Bosuil dus. Alleen
Nicaise Kudimbana had
minder reden tot vreugde. De
doelman moest met een
spierscheur naar de kant en is
enkele weken buiten strijd.
b Stallone Limbombe zorgde zaterdag met het enige doelpunt van
de avond voor een zuinige 1-0-zege tegen Roeselare. Opdracht volbracht dus voor de Great Old en
meteen het vizier gericht op vrijdag als Lommel United op bezoek
komt op de Bosuil. Fred Vanderbiest zal voorlopig met de nodige
kopzorgen aan die match denken.
Amper twee speeldagen ver en
toch al redelijk veel spelers geblesseerd. Jordan Remacle moest afgelopen zaterdag al forfait geven met
een zere rug, Joren Dom viel nog
voor het halfuur uit met een vleeswonde boven de knie en doelman
Nicaise Kudimbana liep na de rust
een spierscheur op en is enkele weken out. Coach Vanderbiest sprak
na de match al dat er absoluut nog
een extra doelman moet komen.

Twee weken aan de kant
Kudimbana zelf laat er zich voorlopig niet door uit het lood slaan.
“Uit de echo bleek dat de blessure
ook weer niet zo erg is. Ik sta wellicht twee weken aan de kant. Ik

wandel en voel lichte pijn, maar
herstel meestal snel.”
En toch. Voor Kudimbana is het
een blessure die op geen slechter
moment kon komen. De Belgische
Congolees leek net het pleit te hebben gewonnen van concurrent Kevin Debaty, die tijdens de voorbereiding de nummer een op de Bosuil leek te worden. Kudimbana:
“Dat is voetbal. Alles ging goed, ik
kreeg het vertrouwen, en dan gebeurt dit. Maar ik kom sterker terug. Begin september in Union
hoop ik er opnieuw te staan.”
Maar ondertussen moet de Great
Old wel verder zonder zijn eerste
doelman. Met ook de jonge Jordy
Huysmans nog even buiten strijd,
wordt de marge in doel wel heel
erg klein. Vrijdag tegen Lommel
neemt Kevin Debaty onder de lat
plaats, maar de Luikenaar was tijdens de voorbereiding zeker niet
foutloos. Versterking drong zich al
op voor het uitvallen van Kudimbana. De nood is nu alleen maar groter geworden. Kudimbana zelf ligt
er niet meteen wakker van. “Als de
directie zegt dat er een derde doelman moet bijkomen, dan heb je
daar niets tegen in te brengen. Het
is dan aan mij om te tonen dat ik
het waard ben om onder de lat te
staan. Antwerp is de ploeg die me
weer echt zin heeft doen krijgen
om er als voetballer opnieuw voluit
voor te gaan. Het veld van een vol
Bosuilstadion betreden, dat blijft
een fantastisch gevoel.”

Nicaise Kudimbana met de medische staf van Antwerp. De doelman
moest zaterdag met een spierscheur naar de kant. FOTO WAS
Casillas
Maar vindt de Antwerpdoelman
het ook nog leuk als er straks een
nieuwe doelman neerstrijkt in
Deurne-Noord? “Tuurlijk is hij welkom, zelfs als het Iker Casillas zou
zijn. Die nieuwe doelman zal alleen moeten tonen dat hij sterker is
dan Kevin en mezelf. Ik heb geen
schrik, ik heb een goede voorberei-

ding achter de rug en weet wat ik
waard ben. Mijn goede vriend Romelu Lukaku was kwaad toen hij
me zaterdag aan de telefoon hoorde zeggen dat Antwerp misschien
een bijkomende keeper wil halen.
Maar dat hoort bij het voetbal. Een
derde doelman is welkom... als
derde doelman (lacht).”
STIJN DRUANT

VK CADETTEN EN SCHOLIEREN IN KESSELLO
PieterJan Hannes plaatst zich vlot voor halve finale 1500 m Scholier klokt toptijden van 10”78 en 21”80
OLYMPISCHE SPELEN IN RIO

“In de halve finale moet het beter”

b Hannes trad aan in de derde
van drie reeksen. De beste zes
van iedere reeks aangevuld met
de zes snelste tijden mochten
door naar de halve finale. Aangezien de eerste en vooral de
tweede reeks vrij traag en tactisch verliepen, wist Hannes dat
hij vooral de klok in de gaten
moest houden. Heel de race nestelde de Schotenaar zich in circa
vijfde positie. Op het einde verloor hij nog enkele plaatsjes. Als
achtste bolde hij over de finish
in 3’38”89. Daarmee stoot hij
door met de tweede verliezende
tijd.
“Het was zeker geen gemakkelijke reeks, er liepen veel kleppers in mee, maar ik denk dat

het goed ging.
Tot 300 m
voor de finish
kon ik heel
comfortabele
lopen”, reageerde
hij
voor de camera van Sporza.
“Op het einde was het ook niet
nodig om alles te geven, omdat
we ruim bij de snelste tijden zaten. In de halve finale mag het
nog een stuk beter. Ik zal sterker
moeten lopen om de finale te halen. Maar ik heb twee dagen tijd.
Ik ben blij dat ik door de reeksen
ben geraakt, het was zeker geen
gemakkelijke reeks. Op naar de
volgende ronde nu. In ieder geval voel ik me goed en heb ik
juist op de tijd de goeie vorm te
pakken. Dat hoop ik hier te kunnen laten zien.”
De 23-jarige atleet kende door
blessures geen ideale voorbereiding, maar heeft net op tijd de
goeie vorm te pakken. Vorig jaar
miste Hannes nipt de finale op
het WK in Peking. (basp)

VRIENDSCHAPPELIJK
Zwijndrecht  Beerschot Wilrijk
Beerschot Wilrijk oefent vanavond
op het veld van eersteprovincialer
Zwijndrecht. Paarswit zal wel voor
namelijk met zijn beloften aantre
den. Aftrap om 19.30u. (jp)
City Pirates  Cappellen
City Pirates oefent vanavond om
20.00 uur thuis tegen Cappellen.
Coach Yves Van Heurck wil weer
heel wat spelers ritme laten op
doen. (stdr)
Berchem  VC Herentals
Berchem oefent vanavond om
19.30 uur thuis tegen Herentals.
Coach Jonas De Roeck beschikt over
een zo goed als fitte kern. Enkel Van
Dessel (spierblessure) is nog out.
De centrale verdediger kampt nog
met vocht in de blessure en bouwt
rustig individueel op. (stdr)
SintLenaarts  Zwarte Leeuw
van vanavond gaat niet door
De oefenwedstrijd tussen SintLe
naarts en Zwarte Leeuw die van
avond op het programma stond,
werd afgelast. Aangezien de twee
clubs elkaar komende zondag al
treffen in de Beker van België, werd
besloten de oefenpartij te
annuleren. (wp)
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PieterJan Hannes heeft op de
Spelen in Rio zonder al te veel
moeite de reeksen van de
1500 m overleefd. Vrijdag wil
de Schotenaar sterk voor de
dag komen in de halve finale.
“Blij dat ik de reeksen toch al
overleefd heb, maar in de
halve finales moet het beter.”

7

Sven Van Den Bergh pakt
dubbel op 100 en 200 m
Sven Van Den Bergh heeft op
het Vlaams kampioenschap
voor cadetten en scholieren in
KesselLo maandag de dubbel
100 m en 200 m gepakt in
twee dikke persoonlijke
records van 10”78 en 21”80.
b Normaal gezien legt Sven Van
Den Bergh zich toe op de 400m. De
Belgisch scholierenrecordhouder
400 m met 47”17 werd begin juli
nog vijfde op het EK voor scholieren
U18 in het Georgische Tbilisi. Maar
op het VK scholieren zocht hij de
concurrentie op in de 100 m en de
200 m. In de reeksen van de 100 m
dook hij met 10”98 voor het eerst in
zijn carrière onder de magische
grens van de elf seconden.
In de finale deed de Blaasveldenaar nog twintig honderdsten beter:
goud in 10”78 met een toegestane
rugwind van 1,6 m per seconde.
Slechts zeven Belgische scholieren
liepen ooit een snellere tijd. Het BR
staat met 10”60 nog altijd op naam
van Belgian Tornado Julien Watrin.

In de rechtstreekse finale van de
200m haalde de bij AVKA aangesloten spurter het vlot in 21”80. Een
verbetering van zijn persoonlijk record met elf honderdsten en de negende tijd ooit gelopen door een
scholier in België.
Ook de Antwerpse hordelopers
kwamen sterk voor de dag bij de
scholieren jongens. In de 400 m horden snelde Brasschatenaar Dries
Peeters (AC Break) naar het goud in
55”94. Op de 110 m horden stond er
geen maat op Simon Verherstraeten
(AC Lyra) die zijn record met twee
honderdste verbeterde tot 13”97.
Begin juli miste Verherstraeten nog
op een haar na het EK voor scholieren.
Bij de scholieren meisjes veroverde
Laura Schadron (ZWAT) de gouden
medaille op de 800 m. Haar tijd:
2’14”40. Vorig jaar werd ze op die
afstand ook al Vlaams kampioene
bij de cadetten. Op 3 en 4 september
werken de cadetten en scholieren
hun Belgisch kampioenschap in Herentals af. (basp)

FUTSAL 1STE KLASSE
FT Antwerpen
FT Antwerpen werkte op stage in
het Nederlandse Hoorn twee oefen
wedstrijden af. FC Marlène werd
met 31 opzijgezet, tegen Hovocubo
werd er met 125 verloren. (mabe)
Internationaal tornooi Lier
‘t Knooppunt Amsterdam, met ex
Antwerpentrainer Nieddu en spe
lers Hitou en Zouggaghi, won het
tornooi van Lier dankzij een 10
overwinning in de finale tegen VLD
Eindhoven. (mabe)

TRIATLON
EK IRONMAN WIESBADEN
Bart Aernouts eindigt tiende
In 2014 werd Bart Aernouts nog Eu
ropees kampioen 70.3 in Wiesba
den. Maar opnieuw stunten zat er
niet in. De 32jarige Merksemnaar
was traditioneel op achtervolgen
aangewezen na het zwemmen. In
het fietsen en lopen kon hij nog
heel wat triatleten inhalen. Uitein
delijk finishte Aernouts in 4u09’03
met ruim tien minuten achterstand
op winnaar Andreas Reitz
(3u59’05).
Stenn Goetstouwers, vorig jaar tien
de op het EK 70.3, eindigde na
4u16’05 als zestiende in totaal. Hij
was daarmee de veertiende Euro
peaan in de uitslag. (basp)

TENNIS
ITF WESTENDE
Morgane Michiels
Op het ITFtornooi in Westende
(25.000 dollar) werd Morgane Mi
chiels (WTA 1.070) in de eerste ron
de gewipt. De speelster van TC Fo
rest Hills verloor met 61, 64 van
Valentini Grammatikopoulou (WTA
253). (cpm)
Elyne Boeykens
Elyne Boeykens (WTA 297) plaatste
zich in Westende wel voor de twee
de ronde. De Antwerpse won met
60, 62 van landgenote Catherine
Chantraine (WTA 1.109).(cpm)
ITF KOKSIJDE
Michael Geerts
Op het ITFtornooi in Koksijde
(10.000 dollar) heeft Michael Geerts
(ATP 435) zich geplaatst voor de
tweede ronde. De Antwerpenaar
won met 63, 64 van stadsgenoot
Mats Uytterhoeven. (cpm)

