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VOETBAL EINDRONDE 1STE AMATEURKLASSE VIRTON - BEERSCHOT WILRIJK (ZATERDAG 20.00U)

Davy De Beule neemt na drie seizoenen afscheid van Beerschot Wilrijk

“Ik heb altijd graag meegewerkt
aan het project van deze club”
Nog twee wedstrijden en
dan zit het seizoen voor
Beerschot Wilrijk er eindelijk op. Voor Davy De Beule
worden de verplaatsingen
naar Virton en de thuismatch tegen Heist meteen
ook zijn laatste voor paarswit. Na drie seizoenen en
evenveel titels trekt hij de
deur van het Kiel achter
zich dicht.

Davy De Beule (links) viert de titel van vorige
week met Denis Prychynenko. De Beule trekt
straks de deur van het Kiel achter zich dicht.

ITF-BASTAD
YANNICK VANDENBULCKE
Op het ITF-tornooi in het Zweedse
Bastad (25.000 dollar) heeft Yannick Vandenbulcke (ATP 559) zich
geplaatst voor de finale. De Antwerpse tennisser won in de halve finale met 6-0 en 6-3 van de Zweed
Jonathan Mridha (ATP 783). In de finale neemt Vandenbulcke het op tegen de Boliviaan Hugo Dellien (ATP
557). (cpm)

Davy, hoe heb je jouw laatste
seizoen op het Kiel eigenlijk
beleefd? De club pakte met
de vingers in de neus de titel, maar zelf kwam je nog
amper aan spelen toe.
Davy De Beule: “Toen ik er
vorig jaar voor koos om mijn
derde seizoen uit te doen op het
Kiel, wist ik dat ik niet veel zou
spelen. Dan moet ik nu ook niet
gaan klagen. Op training ben ik
een heel seizoen mijn job blijven doen en ik ben altijd positief gebleven. Ik heb geprobeerd om me nuttig te maken
door jongens bij te staan die het
moeilijk hadden. Bijvoorbeeld
omdat ze niet speelden of geconfronteerd werden met een
zware blessure.”

TOM GOYVAERTS

Je hebt geen spijt van je keuze voor Beerschot Wilrijk?
“Ik ben drie jaar geleden naar
Beerschot Wilrijk gekomen,
omdat ik graag meewerkte aan
het mooie project van de club.
We werden driemaal kampioen, wat wil je nog meer? Daarbij: het gaat niet om Davy De
Beule, maar om de club. Mijn
eerste jaar was heel leuk, vorig
seizoen werd ik afgeremd door
blessures en dit seizoen wist ik
vooraf dat ik weinig of niet zou

spelen. Maar ik heb me hier al- En dan? Wat na die twee
tijd geamuseerd.”
matchen? Hoe ziet je toekomst eruit?
Terug naar het heden: hoe
“Ik ga nu werken van bij mij
moeilijk is het nog om jullie
thuis. Individuele voetbalbegeop te laden voor die laatste
leiding geven, mensen hun contwee overbodige matchen
ditionele begeleiding verzorgen
van het seizoen?
of ze gewoon helpen om fit te
“Het is logisch dat er minder blijven. Ik wil me verder blijven
zwaar getraind wordt, maar we ontwikkelen in die materie.
willen die laatste twee wedstrij- Misschien kom ik zo opnieuw
den zeker winnen. Als kampi- in het voetbal terecht, of in een
oen wil en mag je niet afgaan.”
fitnesszaak of nog ergens anders. Dat zal de toekomst uit-

CHRISTIAN IGUACEL
FAVORIET OP DE 200 METER

“Ik mik op de titel
en hoop op EK-limiet”
Christian Iguacel mikt zondag op het Vlaams kampioenschap in Heusden op de 200
meter zowel op de titel als op
de limiet voor het EK beloften.

Tijdens de interclub van afgelopen zondag hield de net 21
jaar geworden Iguacel alvast
een bijzonder geslaagde test. Hij
won de 200 meter in 21”34, won
zijn reeks 100 meter in 10”85 en
nam een goeie beurt voor zijn
rekening in de 4 x 400 meter.
“Twee keer een persoonlijk record. Ik vond al mijn wedstrijden wel goed. Alleen was het
een beetje jammer dat er maar
een half uurtje zat tussen de 100
en de 200 meter. Dat was wat
minder interessant, maar voor
de rest ben ik heel content.”

An-Sophie Mestach (WTA 226)
heeft met landgenote Kimberley
Zimmermann in het Zweedse Bastad
(ITF, 25.000 dollar) de dubbeltitel
veroverd. In de finale won het duo
na een spannende partij met 4-6,
6-2 en 10-5 van het Bulgaars/Zweedse duo Ilona Kremen en Cornelia Lister. Het is de eerste ITF-dubbeltitel
in 2017 voor de inwoonster uit Brasschaat. De 23-jarige tennisster won
ook al vijf ITF-titels in het enkelspel.
(cpm)

HUGO FRET

ATLETIEK VK IN HEUSDEN

An-Sophie Mestach
wint dubbelfinale

DUITSE INTERCLUB
KIRSTEN FLIPKENS won gisteren op de derde speeldag van de
Duitse interclub voor haar club Regensburg haar enkelwedstrijd met
6-3 en 6-0 tegen de Duitse Charlotte
Klasen. (bdh)

ITF HAMMAMET
CHRISTOPHER HEYMAN
Tweede reekshoofd Christopher
Heyman (ATP 394) verloor in de
kwartfinale van het 15.000 dollartornooi in het Tunesische Hammamet
van de Argentijn Juan Ignacio Galarza (ATP 583), het vijfde reekshoofd,
met 3-6 en 6-7. (bdh)

Na zijn toptijd van 21”34 kan
Iguacel zich niet wegsteken
voor het VK. De student kinesitherapie is een van de grote favorieten op de 200 meter. “Ik
start met twee gedachten. Eerst
en vooral wil ik gewoon de titel
pakken, maar als de weersomstandigheden perfect zitten, wil
ik richting de EK U23-limiet
gaan. Vanaf nu komen de belangrijke afspraken eraan. Als
alles meezit, hoop ik binnenkort
de limiet voor het EK beloften
op de 200 meter van 20”95 te
halen. Momenteel focus ik me
bewust enkel op de 200 meter.
Op het VK loop ik bijvoorbeeld
geen 100 meter.”
Ook op de 400 meter heeft de
Wilrijkenaar met Spaanse roots
nog ambitie. “Mijn eerste 400
meter loop ik pas op de Putbosmeeting op 3 juni in Oordegem.
Normaal gezien hebben we een
goeie Belgische belofteploeg
ploeg voor de 4 x 400 meter. Al
zullen we ook stevige tijden
moeten klokken om met een
ploeg naar het EK te mogen.”
(basp)

HANDBAL
VLAAMSE JEUGDFINALES

wijzen. Marc Noë polste me
voor een job in de jeugdwerking
van Beerschot Wilrijk, maar dat
zie ik door de afstand niet meteen zitten. Vooral de Kennedytunnel zou ik vroeg of laat beu
worden.”
Ploegnieuws: Messoudi en Boulaouali blijven out.
Coach Marc Brys mocht het ziekenhuis verlaten, maar
moet thuis verder herstellen. Beerschot Wilrijk kreeg de
bevestiging van de stad dat het nog minstens de ko
mende negen jaar op het Kiel mag voetballen.
Kern: Clepkens, Steelant, Pereira, François, De Maeyer,
Swinkels, Prychynenko, Van den Bergh, De Jonghe,
Thompson, Pietermaat, Geudens, Ragolle, Schaessens,
Maes, Messoudi, Losada, Vermeiren, Rusu, Ruytinx en
Placca.

ATLETIEK
JEUGDMEETING IN EDEGEM

ATLETIEK VK IN HEUSDEN

Maken Mathias Broothaerts
en Jarne Duchateau favorietenrol waar?
Naast de favorietenrol van
Christian Iguacel maken nog
heel wat Antwerpenaars in
Heusden kans op de Vlaamse
titel.
Zo voert Mathias Broothaerts
(AC Lyra) de deelnemerslijst aan
in het verspringen. 7m56 sprong
hij al dit seizoen. Al zit Bomenaar
Björn De Decker (WIBO) hem
met 7m47 wel stevig op de hielen. Broothaerts hoopt vooral om
binnenkort de limiet voor de
Universiade (23-28 augustus in
Taipei) van 7m85 binnen te halen.
De 20-jarige speerwerper Jarne
Duchateau (AC Brabo) hoopt in
Heusden 74m30 gooien om zo
naar het EK beloften in het Poolse Bydgoszc (13 tot en met 16 juli) te mogen.
Bij de vrouwen is Kirsten
Umans de Antwerpse medaille-

DHW ANTWERPEN EN HV UILENSPIEGEL organiseren zondag
de Vlaamse jeugdfinales handbal.
De wedstrijden worden gespeeld in
sporthal De Bist in Wilrijk. (midc)
Kalender:
10.00u: meisjes 14:
Uilenspiegel -Sint-Truiden
11.30u: jongens 16:
Uilenspiegel - Nelo
13.00u: meisjes 19:
Meeuwen - Nelo
14.45u: jongens 14:
Izegem - Nelo
16.15u: jongens 18:
Izegem - Lebbeke
18.00u: meisjes 16:
Uilenspiegel - Schoten

hoop in het speerwerpen.
Victor Hofmans kiest in Heusden voor de dubbel 100 m en 200
m. De Oelegemnaar mag op de
snelle piste in Heusden hopen op
sterke tijden en medailles.
Nikolaï Saké (AC Lyra) behoort
tot de vele outsiders voor de medailles op de 1500 m. Afgelopen
weekend toonde de Berchemnaar op de interclub dat het met
zijn eindsprint wel snor zit.
Bij de vrouwen heeft kersvers
Belgisch steeplekampioene Elke
Godden (AVKA) dan weer een
medaillekans op de 1500 m.
Matthias Quintelier (AVKA) is
op papier de favoriet in het kogelstoten. Met zijn 16m53 staat
hij op nummer één op de deelnemerslijst. Maar de Wommelgemnaar onderging wel net een operatie aan de wijsheidstanden. Afwachten in hoeverre dat voor
hem meespeelt. (basp)

De Edegemse atletiekclub ABES organiseert vandaag een jeugdmeeting voor benjamins, pupillen en miniemen in het atletiekstadion van
Edegem in de Jan Verbertlei. De
wedstrijden starten vanaf 13.30 uur.
(basp)

AAS-CRITERIUM
IN ‘S GRAVENWEZEL
Atletiekclub AC Lierse organiseert
vandaag op de atletiekpiste van ‘s
Gravenwezel in de Moerstraat een
manche van het AAS-criterium. Benjamins, pupillen, miniemen en cadetten zijn welkom op de meeting,
die start om 13 uur. Het AAS-criterium is een regelmatigheidscriterium
met clubs uit Noord-Antwerpen
(ESAK, KAPE, AVKA, ACBR, LIER,
SGOL en BVAC). (basp)

KORFBAL
TOPKLASSE
KRUISFINALES Met AKC/Luma Floriant en Scaldis - Kwik staan morgen de kruisfinales op het programma. Beide wedstrijden beginnen om
15.30 uur. De winnaars spelen volgende week zondag op het speelveld van Sikopi op Linkeroever de finale. (lwi)

