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SPORTERS VAN BIJ ONS
Voetbal

Rupel Boom viert feest na derbywinst

Voetbal

Winterkou houdt U7 van Beerschot-Wilrijk niet tegen

Aanvoerder Jeroen Mertens zet met de vlag een feestje
in na afloop van de derby tegen Londerzeel. Rupel
Boom gaf de buren net als in de heenmatch een pak
voor de broek en mag dromen van de eindronde. De

Steenbakkers rukken dankzij deze overwinning op
naar de vierde plaats en krijgen nu ook het derde
geklasseerde Spouwen Mopertingen in het vizier.
Foto Gmax (NPK)

Koud of niet koud: de U7 van Beerschot-Wilrijk hebben
altijd wel zin in een potje voetbal. De jongens van trainers Marcel Saey en François Bust laten zich door een
winterprikje niet van het veld houden. Warm ingeduf-

feld gingen ze er dus ook vorig weekend weer tegenaan.
Op de foto ziet u Axl De Herdt, Ibrahim El Kahhan, Nolan
Hertogs, Oscar Hillegeer, Eres Karaca en Mick Van
Lancker. Foto Gmax (KDC)

Aspirant Tibo Thomas derde in Huldenberg

Veldrijden

Voetbal

Plezier primeert bij Zwijndrechtse U7
Dertienjarige aspirant Tibo Thomas (middenste rij rechts naast jongen met oranje helm)
werd knap derde in de zware Halfoogstcross in
Huldenberg. Winnaar Rommelaere en latere

tweede Van Der Heyden waren al snel samen
weg. De scholier van het WAC Team Hoboken
versaagde niet en bleef tempo rijden op dit hellende en bevroren parcours. Stef De Meyer uit

Ranst (middenste rij, tweede van links) was niet
in zijn sas op de omloop. De knaap van Wielerclub Steeds Vooraan werd er 27ste. Foto DHH
(SVDL)

Veldlopen

Veldlopen

De U7 van Zwijndrecht trotseerden afgelopen weekend de koude om het
beste van zichzelf te geven. Aymen Aissa, Thibo Verhelst, Lenn Cooreman,
Jevaro Schubert, Marouan El Margai, Ediz Cicek en Warre Van Esbroeck deden dat vol overgave waardoor de toeschouwers zich konden verwarmen
aan het jeugdig enthousiaseme van de Zwijndrechtse duiveltjes. Het was
misschien nog niet altijd even academisch, maar dat kon de pret niet bederven bij de ouders en de jonge voetballertjes. Het plezier primeerde
duidelijk waardoor iedereen tevreden terug naar huis keerde. Foto Gmax (KGS)

Vrouwencross groot succes in Bornem

Shana Lauwers, Liesbeth Van de Velde
en Liesbeth Monsecour op het podium in Geel
Het podium bij de vrouwen in de
veldloop van Geel aan de Lissenvijver zondag. Shana Lauwers (midden) won de 4,75km
lange wedstrijd na 17.37
crossen met 8 seconden voorsprong op Liesbeth Van de
Velde (links). Liesbeth Monscour (rechts) maakte na 18.24
het podium compleet. Op het
PK cross over twee weken in
Herentals is Shana Lauwers een
de vele kandidaten voor het
podium. Foto BSE (BSE)

Badminton

Winterse omstandigheden geen probleem
om badminton te promoten

De vrouwencross in Bornem was voor vele atletes een
goeie test met het oog op het PK cross over 2 weken in
Herentals. Met 68 stonden de vrouwen aan de start.
Niet alleen dames uit de provincie Antwerpen waren
van de partij, maar ook vrouwen uit het nabijgelegen

Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant staken de
provinciegrens over om te komen in het Breeven. Eén
van de atletes in beeld is Nele Cools, in het zwart-rood
van Ac Brabo. Op zondag 29 januari is er een veldloop
in Kessel nabij Lier. Foto BSE (BSE)

Atletiek

Gorik De Herdt is provinciaal kampioen hink-stap-springen

Tijdens de winterse weersomstandigheden sporten in
een warmere omgeving, dat doen ondermeer sporters
die voor badminton als uitdaging kozen. Van jong tot
oud, iedereen komt op diverse plaatsen in het land wel
aan zijn trekken. In deze sport trekt iedereen zich aan
elkaar op, maar iedereen kiest wel zijn eigen weg. Dat

zijn troeven om badminton te promoten, zo komen er
kansen om zich beter te ontwikkelen. Iedereen steekt
een tandje bij. Sporters die vroeger treuzelden om zich
tot de badmintonsport te wagen, proberen het nu ook.
Ook Ludo Thys uit Duffel en Kristoff Van Genechten
(Aartselaar) doen de sport herleven. Foto WODB (WODB)

Hink-stap-springen is geen evidente atletiekdiscipline. Gorik
De Herdt (midden op de foto)
van atletiekclub AVKA werd op
7 januari provinciaal kampioen
indoor hinkstap. Links naast
hem staat Mahmo Rafid
Ahhmed Alksso (OLSE Merksem) en rechts op de foto Pieter
Van Regenmoortel van Sgola
Boechout. Zondag neemt Jorik
De Herdt deel aan het VK indoor.
Hij staat ingeschreven met
12m54. Dat is de vijfde prestatie
van alle deelnemers. Foto BSE
(BSE)
AN

