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VOETBAL EINDRONDE STIJGERS 2DE PROVINCIALE ’S GRAVENWEZEL-SCHILDE - SINT-JOB 1-1

“De ploeg die echt wil
winnen, zal het halen”

Volop spanning voor promotie naar eerste
provinciale, terwijl Rochus Deurne al met
anderhalf been in tweede provinciale staat
EINDRONDE STIJGERS
2DE PROVINCIALE
OG VORSELAAR
WITGOOR

Doelpunten: 38’ Gys 01, 54’ Michiels 02, 56’ Vaes
03, 61’ Vercauteren 13, 86’ Morales (strafschop)
23.

3 BROECHEM
3 WEZEL SPORT

In een spectaculaire eerste helft greep
Witgoor OG meteen naar de keel. Een vrije
trap van Janssen vloog over alles en iedereen.
De thuisploeg vocht terug via Auwers, maar
keek bij de rust toch tegen een 12 achter
stand aan. Na de derde Desselse goal leek de
wedstrijd beslist te zijn, maar in amper acht
minuten tijd werd het 33. Lambrecht scoorde
en daarna zette Van Sprengel zijn owngoal
recht met een mooie omhaal.
(af)

SCHEIDSRECHTER: Marc Leysen.
OG VORSELAAR: Adriaensen, Leys, Lambrechts, Van
Mierlo, Van Sprengel, Jacobs, Oris, Auwers, Thoelen
(70’ De Walsche), Kenis (70’ Rens), Rymen.
WITGOOR: Van Staay, Roos, Hangisi, Wagemans, Van
Genechten (76’ Daemen), Geukens, Janssen,
Huygens, Meynen (81’ Verdonck), Blockx, Coeckel
bergs.
DOELPUNTEN: 4’ Janssen 01, 26’ Auwers 11, 31’
Van Sprengel (owngoal) 12, 61’ Van Genechten 13,
65’ Lambrechts 23, 73’ Van Sprengel 33.
GELE KAARTEN: 67’ Oris, 84’ Lambrechts.

KOEN FASSEUR

'S GRAVENWEZEL-SCHILDE
SINT-JOB
Joris Jaspers (links) van Sint-Job
in duel met Sam Van In van
’s Gravenwezel-Schilde.

Joris Jaspers
scoort belangrijke
treffer op
verplaatsing

minuten verdiend op voor
sprong. Hij kopte het leer in
een boog over doelman Cop
pieters tegen de touwen.
Olivier Verbist scoorde de
gelijkmaker. Daarna zorgde
Ristovic ervoor dat de score
niet meer wijzigde.
De eerste finalewedstrijd
“Het gelijkspel geeft me
tussen ’s Gravenwezel
een dubbel gevoel”, begint
Schilde en SintJob ein
Jaspers van ’s Gravenwezel
digde op 11. Joris Jas
Schilde. “Wij waren gestart
pers scoorde de eerste
om minstens een doelpunt
treffer en Olivier Verbist te scoren en er geen te in
bracht de thuisploeg ze
casseren. We zaten van bij
ven minuten later op
de aftrap goed in de wed
nieuw op gelijke hoogte.
strijd en scoorden die tref
De treffer van Jaspers op fer ook. We lieten alleen op
verplaatsing kan voor
een domme manier tegen
SintJob wel doorslagge
scoren. Na twee hoekschop
vend zijn.
pen gaven we bij de derde de
bal in de voeten van een
WALTER PEERSMANS thuisspeler en die rondde
perfect af. Al blijft 11 voor
In de eerste helft toonde ons nog altijd beter dan
SintJob zich het best in de 00.”
combinatie. Joris Jaspers Jaspers kijkt nu vol ver
bracht de bezoekers na 21 trouwen naar de terugwed

strijd. “Met onze treffer op
verplaatsing hebben we mo
menteel een voordeel. We
maken ons nu op voor winst.
Ik verwacht dat de ploeg die
echt wil winnen het zondag
zal halen. Voordeel is dat
onze kaartenlast beperkt is.”

“Terecht gelijkspel”
Bij de thuisploeg maakte
Olivier Verbist gelijk. Hij
vond dat resultaat achteraf
billijk en verdiend. “Sint
Job vond ik in de combina
tie beter, maar wij waren
wel efficiënter.”
“Dat tegendoelpunt blijft
jammer natuurlijk, want ik
had liever gehad dat het 00
was gebleven. Ik zal samen
met aanvoerder Ilja De Rid
der de terugwedstrijd mis
sen, want we pakten allebei
een gele kaart die ons zon
dag aan de kant zet”, besluit
Verbist.

1
1

SintJob was voor rust de best combinerende
ploeg en hield het tempo hoog. Nadat
Hendryckx werd afgeblokt, bracht aanvoerder
Jaspers zijn team met een kopbal op
voorsprong. In de 38ste minuut trof De Pooter
eerst de paal, maar Verbist schoot de rebound
binnen. Ristovic hield Peeters van een tweede
plaatselijke treffer. Vier minuten na rust zag
De Pooter zijn poging afgestopt door Ristovic.
De bezoekende doelman kwam weer goed
tussen bij een poging van Zaïdani. De score
wijzigde niet meer.
(wp)

Scheidsrechter: Jan Deboeck.
'S GRAVENWEZELSCHILDE: Coppieters, Peeters (84'
Pollak), De Ridder, Vansteenkiste, Cox, Shikayi,
Garmyn (73' Zaïdani), Pairon, Verbist, Van In, De
Pooter.
SINTJOB: Ristovic, Vanbosch, Van Achteren,
Snelders, Nuyts, Hendryckx, Jaspers, Bonaers, Genar
(61' Somers), Eggers (69' Janssens), Stojanac.
DOELPUNTEN: 21' Jaspers 01, 38' Verbist 11.
GELE KAARTEN: 35' Snelders, 41' Van In, 71' Verbist,
77' De Ridder.

EINDRONDE STIJGERS
3DE PROVINCIALE
SPORTING BURCHT
VERBROEDERING ARENDONK

2
3

De bezoekers leken even voor het uur op
rozen te zitten toen Vaes er 03 van maakte.
Eerder hadden Gys en Michiels al gescoord.
Burcht bleef echter niet bij de pakken zitten en
knokte zich opnieuw in de partij. Eerst scoorde
Vercauteren en vijf minuten voor tijd benutte
Morales een strafschop. Het doelhout verhin
derde een misschien wel verdiende gelijk
maker.

De bezoekers hadden in de eerste helft het
meeste balbezit maar misten enkele mooie
kansen. Na een knappe individuele actie van
Wouters omspeelde Van Tendeloo doelman
Geuens en bracht Broechem op voorsprong.
Janssen scoorde snel de verdiende gelijk
maker. Na rust had Wezel het veldoverwicht,
maar het had pech in de afwerking.

1
1

(fko)

DOELPUNTEN: 35’ Van Tendeloo 10, 41’ Janssen
11.

ROCHUS DEURNE
DOSKO

4
1

Een late treffer van bezoeker Peeters zorgt
ervoor dat de terugmatch nog een klein beetje
spankracht biedt, maar Rochus Deurne zit al
met anderhalf been in tweede. Voor de rust
was de thuisploeg erg efficiënt, terwijl de
bezoekers eigenlijk beter waren. Na de pauze
werd het evenwicht hersteld en diepte de
thuisploeg de voorsprong verder uit.
(jp)

DOELPUNTEN: 2’ Jacobs 10, 40’ Pals 20, 49’
Jacobs 30, 59’ Van Damme 40, 81’ Peeters 41.

EINDRONDE DALERS
3DE PROVINCIALE
POEDERLEE
TURK SPORT

1
3

Poederlee begon aardig aan de partij en klom
ook vroeg op voorsprong. De ploegen waren
elkaar waard, maar de bezoekers toonden zich
sterk in de afwerking. El Merbo stelde gelijk en
kort voor de pauze benutte Hakan Sener een
fel betwiste strafschop. Na de pauze had
Poederlee het veldoverwicht, maar het was
andermaal Turk Sport dat de score uitdiepte.
Poederlee is ondanks dit verlies zeker van het
behoud.
(make)

DOELPUNTEN: 17’ Aters 10, 20’ El Merbo 11, 39’
Hakan Sener (strafschop) 12, 55’ Zoubeir 13.

EINDRONDE STIJGERS
4DE PROVINCIALE
Schelle  Hove Sp.
01
24’ S. Uytdewilligen 01.
Donk  Pulderbos
00
Rode kaart: 90’ Teysen (D, 2x geel).
SintJozef  Nielse
31
29’ F. Goossens 10, 50’ Peeters 20, 58’ Sips
30, 70’ De Wever 31.
Noordstar  Putte SK
21
60’ Braspenninckx 01, 75’ Janssens 11, 89’
Jacobs (own goal) 21. Rode kaart: 75’
Verresen (P, 2x geel).
Westmeerbeek  Exc. Bouwel
14
(jp, tvc, bdh, edle, af)

(jp)

ATLETIEK INTERCLUB BEKER VAN VLAANDEREN

ZAALVOETBAL BZVB HALVE FINALES BEKER VAN BELGIË

Mannen AVKA van coach Dirk De Herdt trekken met
bang hartje naar de Heizel: “Ik denk dat we het nipt zullen redden”

GS Beobank Hoboken droomt van derde finale op rij

Atletiekclub AVKA trekt
zondag met een bang hartje
naar de Heizel. In de inter
club moet het proberen zijn
plaatsje te handhaven in de
hoogste afdeling, maar dat
lijkt een haast onmogelijke
opgave.
De twaalf sterkste atletiek
clubs van het land strijden
zondag in het Koning Boude
wijnstadion om de Beker van
Vlaanderen. Daaronder ook
twee Antwerpse clubs: AC
Lyra en AVKA. AVKA trekt
met een bang hartje naar de
Heizel.
“Het wordt de moeilijkste
oefening in jaren”, zegt AV
KAtrainer Dirk De Herdt.
“We zitten met heel wat ge
blesseerden, onder wie Wim
Marynissen, die al sinds fe
bruari aan het revalideren is.

Hij zou wel kunnen versprin
gen. Ook onze discuswerper
en kogelstoter Matthias
Quintelier is twijfelachtig.
Hij werd gisteren geopereerd
aan zijn wijsheidstanden en
het zou kunnen dat we hem
moeten vervangen door Van
Campenhout. Dat kan ons
veel punten kosten.”
De coach heeft het nodige
puzzel en rekenwerk ge
daan.
“Ik zie onze mannenploeg in
de gevarenzone verkeren sa
men met onder andere AC
Meetjesland en KAAG Gent.
Maar ik verwacht dat we ons
nipt zullen redden. Wegblij
ven van de laatste twee de
gradatieplaatsen is ons doel.
We hebben nog sterke spur
ters achter de hand: Christi
an Iguacel en Sven Van Den
Bergh zijn grote puntenpak

kers en in de aflossing zijn
ze van goudwaarde als het
erop aankomt. Het zal knok
ken worden, maar we zouden
ons nipt moeten kunnen red
den.”

Vrouwen AVKA
in vieze papieren
Voor de vrouwenploeg, die
zaterdag één afdeling lager
uitkomt in Betekom, is de
coach minder optimistisch.
“Vorig jaar was het al kantje
boord. De ploeg is niet echt
sterker en er is stevige con
currentie bijgekomen van de
clubs die promoveerden. Ik
vrees dat we bij de zakkers
zullen zitten, maar we gaan
niet wanhopen en hopen dat
de goden ons gunstig gezind
zijn. In een interclub weet je
maar nooit.” (basp)

GS Beobank Hoboken sloot
vrijdag de competitie af
met een 64 zege tegen Bor
nemPuurs. Vanavond ont
moeten beide ploegen el
kaar opnieuw in Hoboken.
Inzet: een plaats in de be
kerfinale.
GS Hoboken moet er dan wel
in slagen om de 31 nederlaag
uit de heenwedstrijd weg te
werken. Voorzitter Dirk van
Overbeke beseft dat het niet de
meest simpele opdracht wordt.
“BornemPuurs is een van de
best verdedigende ploegen uit
de reeks. Het feit dat we vorige
vrijdag zes keer tegen hen wis
ten te scoren, geeft dan ook
vertrouwen. Het bevestigt dat
het vanavond moet kunnen. Al
kan je die wedstrijd van vorige
week natuurlijk niet vergelij
ken met vanavond. Met de
voorsprong die BornemPuurs
heeft, kan het achteruit leunen

en op de counter loeren. Vorige
vrijdag moesten ze voluit voor
de zege gaan om hun kansen op
de playoffs te vrijwaren. Zo
ontstond er ruimte voor ons,
waardoor we BornemPuurs
uit verband konden spelen.”
Na de Hobokense zege van vo
rige week verwacht Van Over
beke dan ook een uiterst gemo
tiveerd BornemPuurs aan de
aftrap. “Daarom kan die zege
eerder een nadeel dan een
voordeel voor ons zijn. Door
die nederlaag missen ze de
playoffs. Ze hadden dat nog
nooit gehaald en hadden er
hun zinnen op gezet. Ik ver
wacht dan ook dat Bornem
Puurs zich meer dan dubbel zal
plooien om ons uit de finale te
houden. Voor ons zou het dan
weer de derde opeenvolgende
bekerfinale worden. Toch wel
iets waar we als groep, zowel
spelers als bestuur, enorm
naar uitkijken.” (mabe)

