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SPORTERS VAN BIJ ONS
Triatlon

Marten Van Riel en co. mikken op internationaal succes

Veldrijden

Rune Roefs (Merksplas) en co. op
podium Boortmeerbeekse cross
In de cross van Boortmeerbeek voor
elfjarige miniemen moest Luca
Liesse uit Oevel (tweede van links)
enkel Degreef voor zich dulden. Bij
de jongens kwam Rune Roefs uit
Merksplas (derde van links) als
eerste over de meet. Senn Bossaerts
uit Kessel (eerste van links) troefde
Stef Lippens uit Oostmalle af in de

strijd om de derde plaats. De prille
tieners deden het voortreffelijk in de
Vlaams-Brabantse cross,waarin de
temperaturen onder het nulpunt
bleven en ze na verloop van tijd pijn
aan de handen kregen. Gelukkig
konden ze zich na de race opwarmen in de tent waar hun huldiging
plaatsvond. Foto SVDL (SVDL)

Het Sportoase-Vaillant-Garmin-triatlonteam
van Marc Herremans maakte op zes januari de
wedstrijdkalender bekend. Daar hoorde ook een
nieuwe teamfoto bij. Het team met Geert Lauryssen, Kirsten Nuyes, Hanne De Vet, Marten

Van Riel, Stijn Noens en de Nederlander Niek Heldoorn mikt onder andere op successen in
Wereldbekers en Europabekers. De Europacup
in Wuustwezel op dertien augustus staat ook
met rood aangevinkt. Marten Van Riel zal zijn

triatlonseizoen starten in de WTS van Abu
Dhabi op vier maart. In augustus werd de Loenhoutenaar nog zesde in de olympische triatlon
van Rio.
Foto BSE (BSE)

Thijs Aerts uit Rijkevorsel tweede in GP Sven Nys

Veldrijden

Indooratletiek

Veldritkampioen Thijs Aerts uit Rijkevorsel
(links) werd na een wedstrijd in de aanval
tweede in de GP Sven Nys in Baal. Het voorbije
weekend verloor hij in Oostende zijn Belgische

titel aan zijn ploegmaat bij de Telenet-Fidea Lions, Quinten Hermans. Hij reed een mooie wedstrijd in het offensief, maar raakte hierdoor
danig vermoeid. Thijs Aerts eindigde uitein-

delijk vijfde. Komende zondag zal Thijs met
oudere broer Toon actief zijn op de wereldbeker
in Fiuggi, nabij Rome. Daarna volgt de wereldbeker in Hoogerheide. Foto SVDL (SVDL)

Voetbal

Joren Rypens wint 60m bij miniemen
tijdens provinciaal kampioenschap
Joren Rypens uit Rumst is op zondag 18 december eerste geworden op het
provinciaal kampioenschap in Hoboken op de 60m bij de miniemen. Dit
deed de atleet van Duffel voor Karsten Willemoons van RAM (8sec57) en
Alessandro Martorana van HAKI (8sec73). Foto Kos (JG)

U9B SK Rumst hebben nog ruime progressiemarge

Indooratletiek

Sterk PK voor Elien Hooyberghs,
Karen De Prijck en Paulien Couckuyt
De 60m horden bij de vrouwen
leverde een mooi, maar ietwat verrassend podium op. Meerkampster
Elien Hooyberghs verpulverde haar
persoonlijk record van 9.17 tot 8.86
en was daarmee sneller dan Paulien
Couckuyt (9.01) van atletiekclub
AVKA en Karen De Prijck (9.43) van

atletiekclub ABES. Hooyberghs
won ook nog het verspringen met
5m50. De 19-jarige Couckuyt won
naast haar medaille op de 60m horden nog zilver op de 400m in 61.72
en De Prijck won het hoogspringen
met 1m64.
Foto BSE (BSE)

Bij SK Rumst hoopt men op termijn dat jeugdproducten het tot de kern van het eerste elftal kunnen brengen. Zo ook de U9B van SK Rumst.

Op de foto herkennen we volgende spelers:
Warre Bosmans, Kyan Broeckx, Noah Maes,
Ephraïm Mbilia, Grigor Petrosian, Ilias Reynders,
AN

Ben Van den Heuvel en Warre Vingerhoets.
Foto Mpics (WODB)

