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Antwerpen
SERGE PAUWELS IN LAATSTE RECHTE LIJN RICHTING TOUR

«Het BK was zeker een goede opwarmer»
Komende zaterdag wordt in het Duitse Düsseldorf het startschot gegeven van de
104de Ronde van Frankrijk. Voor Serge
Pauwels, ervaren rot en vrijbuiter van Team
Dimension Data, wordt het zijn tiende grote
ronde. De 33-jarige Edegemnaar pikte het
BK mee als tussendoortje en merkte dat de
benen goed zijn.
JELLE BRYSSINCK
Na zijn onverwachte winst in de
Ronde van Yorkshire laste Pauwels enkele weken welgekomen
rust in. Na een anonieme Dauphiné trok de naar De Haan uitgeweken Antwerpenaar op stage naar
Toscane om de laatste hand te leggen aan zijn voorbereiding op de
Tour. «Mijn trainer stelde er zijn
verblijf in Lucca ter beschikking»,
vertelt Pauwels. «Een ideale uitvalsbasis om me optimaal klaar te
stomen voor de Tour. Doorheen
het adembenemende Toscaanse
landschap kon ik prachtige, maar
ook pittige trainingstochten maken. Bovendien was het er bloedheet. Mijn lichaam kreeg zo de
kans om al wat te wennen aan de
hitte, een factor die in de Tour ongetwijfeld ook een rol zal spelen.»
Pauwels laat dus niets aan het
toeval over om voor de tweede
keer dit seizoen te pieken. «Mijn
gewicht is op peil en op training
trapte ik goede wattages’, bevestigt Pauwels. «Ik voel me klaar om
me weer te laten zien in de Tour.
Bepaalde ritten lijken me op het
lijf geschreven en die heb ik dan
ook met rood aangekruist. Ik blijf

dromen van ritwinst, maar de
Tour blijft de Tour. De situatie kan
er in een handomdraai helemaal
anders uitzien.»

BK als test
Het BK was voor Pauwels vooral
een aangenaam tussendoortje en
een goede training. Pauwels
kwam even in beeld toen hij in de
finale aan de boom ging schudden, maar veel leverde dat niet
op. «Het was vooral een leuke ervaring om nog eens te koersen in
de streek waarin ik ben opgegroeid», aldus Pauwels. «Er stonden heel wat bekende gezichten
langs de kant. Sportief gezien kon
ik weinig potten breken, maar ik
had ook geen verwachtingen. Ik
stond er als eenzaat ook helemaal
alleen voor. Ik kon niet echt mijn
stempel drukken, maar toch ben
ik gerustgesteld. De benen voelden prima aan en dat is een goed
voorteken voor de Tour.» Vorig
jaar moest Pauwels een prestigieuze zege op de Mont Ventoux
nipt aan maatje Thomas De Gendt
laten. Wie weet kent hij dit jaar
meer geluk.

Wietse Bosmans wint MTB
Marathon: «Ik beschikte over
superbenen»
Wietse Bosmans heeft bewust gekozen om zondag niet deel te nemen aan het Belgische kampioenschap op de weg in het hartje van Antwerpen.
De Kalmthoutenaar zakte af naar Wallonië om
deel te nemen aan de hoog aangeschreven mountainbike marathonwedstrijd van 115 kilometer:
‘Raid des Hautes Fagnes’. De renner van het ERACircus Team plaatste een splijtende aanval na 16
kilometer wedstrijd en reed bijna 100 kilometer
solo aan de leiding.
«Tijdens de opwarming voelde ik al meteen dat ik
over goede benen beschikte», zegt Wietse Bosmans. «Ik nam een goede start en zat meteen
voorin. Na 16 kilometer reed ik weg van mijn medevluchters Kevin Van Hoovels, Joris Massaer en
de Deense kampioen. Ik wist dat ik nog 100 kilometer voor de boeg had, maar daar had ik geen
schrik van. Ik bleef op mijn elan verder fietsen en
bouwde mijn voorsprong ronde na ronde verder
uit. Aan de finishlijn had ik een voorsprong van 8
minuten op de nummer twee Kevin Van Hoovels.
Deze overwinning is uiteraard goed voor het vertrouwen. Ik hoop dat ik deze positieve lijn verder
kan doortrekken tot aan het veldritseizoen, dat uiteraard voor mij het allerbelangrijkste is», besluit
een supergemotiveerde Wietse Bosmans. (JWD)

TRIATLON

Alexis Krug wint halve triatlon
van Brasschaat: «Het ging
gewoon heel vlot»

Serge Pauwels droomt nog steeds van een ritwinst in de Tour de France. Foto GMAX
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Matthias Quintelier gooit twee records
voor (discus en kogel), maar blesseert zich
nadien: «Ik vrees voor het BK»
Matthias Quintelier beleefde zondag in Lokeren zowel de hemel als
de hel in één wedstrijd. In een tijdspanne van een half uur verbeterde
hij zijn discusrecord tot 48m20 en
zijn kogelrecord tot 16m65. Maar
hij blesseerde zich aan de vingers
en moet vrezen voor het BK van komend weekend.
Quintelier was aardig op dreef in Lokeren: eerst zette hij een record neer
in het discus en even later stootte hij
bij zijn eerste beurt zijn kogel
16m65 ver. Een pak verder dan zijn
vorig record van 16m38. Daarna
ging het fout. «Ik ben gestopt na
twee worpen. Bij de tweede poging
heb ik me vrij ernstig geblesseerd
aan de vingers. Te gretig willen zijn
en ‘over’ mijn vingers gegaan met de
kogel», beschreef hij het incident.
«Ik heb nog nooit zoveel pijn gevoeld aan de vingers. Mijn derde poging heb ik dan overgeslagen. Bij de
vierde beurt wilde ik het nog eens
proberen, maar dat was niet verstandig. Ik kon de kogel echt niet
meer vasthouden. Op aanraden van
de kinesist laat ik nu zo snel mogelijk een echografie nemen. Het is nu
gewoon afwachten hoe ernstig het
is. Het zou zonde zijn als ik zondag
niet aan het BK kan deelnemen. Hopelijk kan ik na een aantal dagen
rust toch terug gooien. Het is bang
afwachten. Doodjammer, want ik
zit echt in supervorm», baalde de
Wommelgemnaar. «Ook het discuswerpen was trouwens een bangelijke wedstrijd. Mijn verste geldige poging vloog 48m, maar mijn laatste
poging, die nipt ongeldig was, landde zelfs voorbij 51m! Ik zat helemaal
in de flow. Ik gooide twee persoonlijke records op één wedstrijd. Toch
blijf ik achter met gemengde gevoe-

MOUNTAINBIKE

Bavo Haemels naar Alpe d’ Huez voor
het goede doel: «Fietsen voor Afrika»
Dit weekend kwam Bavo Haemels
nog als zesde over de finish in Zele.
Het was een laatste ‘training’ vooraleer de leraar lichamelijke opvoeding met de fiets naar Alpe d’ Huez
trekt. Hij doet dat met zijn leerlingen en collega’s van het Sint-Gummaruscollege in Lier. De opbrengst
van het project wordt gebruikt om
jongeren in Afrika fietsend naar
school te krijgen.

Matthias Quintelier. Foto BSE
lens. Oké, de records staan er wel,
maar het is heel jammer van die vingers. Vlak voor het VK eind mei zat
ik met die wijsheidstanden die getrokken moesten worden en nu vlak
voor het BK is het weeral iets. Het
kan meevallen, en ik ben nog maar
20 jaar. Er komen nog BK’s», aldus
Quintelier die op papier wel de grote
favoriet voor het BK is/was. (BSE)

De laatste wedstrijd vooraleer de
tocht naar Frankrijk aan te vatten,
dreigde uit te draaien op een fiasco.
Bavo Haemels lacht. «Bij aankomst
in Zele bleek dat ik mijn koersschoenen thuis vergeten was.
Schoenen zijn persoonlijk, niet iedereen kan een paar afstaan. Uiteindelijk vond ik toch een lokale wielerliefhebber die me kon helpen.
Het schoenenpaar was twee maten
te groot, maar dat deerde niet. Ik
miste wel de beslissende vlucht van
vier, maar was toch tevreden met
mijn zesde plaats.»
Vrijdag vertrekt Bavo Haemels met
een groep leerlingen naar de Franse
Alpen. «Om twaalf uur zit het
schooljaar er definitief op. Alle leerlingen komen ons dus uitwuiven.
Het was een project dat gespreid
was over het hele schooljaar. Maar
liefst 45 leerlingen zijn present.
Daarnaast zijn er ook nog dertig
leerkrachten die met de fiets of de
volgwagen paraat zijn. De voorbije
maanden werden de trainingskilometers opgedreven. Er waren gemeenschappelijke trainingsmomenten, maar we adviseerden iedereen om zelfstandig bij te trainen.
Wout De Sterck is de enige coureur
tussen de leerlingen. Hij is een
ploegmakker van mij bij Heist. De

Alexis Krug uit Achterbroek (Kalmthout) heeft na
een indrukwekkende solo de halve triatlon van
Brasschaat op zijn palmares gezet.
Na 1,9km zwemmen in de E-10-plas, 90km fietsen
(naar Hoogstraten en terug) en 21,1km lopen in
het Park van Brasschaat finishte hij in 3u56.42.
Bert Jammaer (4u01.35) en Niels Horsten
(4u04.54) volgen op respectabele afstand. «Ik
was redelijk snel weg in het zwemmen», overloopt
hij zijn triatlon. «Ik zag dat ik na het zwemmen een
serieuze voorsprong had. Op de fiets heb ik niet
getwijfeld. Ik heb direct stevig doorgefietst. Toen
ik onderweg de tussentijden hoorde en doorhad
dat mijn voorsprong groeide, gaf dat motivatie.
Het feit dat ik na het fietsen al een redelijk marge
had, maakte dat ik ontspannen kon lopen. Een
heerlijk gevoel. Uiteindelijk had ik 4.30 voorsprong. Dat is best veel. Het ging redelijk vlot»,
vond hij. «Tof om hier te winnen. Mannen als Bert
Jammaer zijn geen sukkelaars. Brasschaat was
voor mij in de eerste plaats een voorbereidingswedstrijd op de Iron Man 70.3 Zell am See in Oostenrijk eind augustus. Dat wordt mijn eerste 70.3
en mijn eerste individuele buitenlandse wedstrijd.
Mijn eerstvolgende triatlon is volgende vrijdag al:
de Muur Challenge in Geraardsbergen.» Karen
Steurs uit Sint-Job-in’t-Goor was de beste vrouw
in 4u33.37. (BSE)
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Bavo Haemels. Foto GTG
eerste dag werken we 80 kilometer
af. De volgende dagen komen er
daar een veertigtal bij. ‘s Avonds
zetten we onze tent op, ‘s morgens
reizen we verder. Volgende week
zondag hopen we met zijn allen de
top van Alpe d’ Huez te bereiken.
Om te wennen aan het klimmen
hebben we onderweg niet gekozen
voor de makkelijkste route.»
De tocht van Bavo Haemels en zijn
collega’s kadert in een actie voor het
goede doel. «We fietsen voor Afrika.
Met de opbrengst willen we leeftijdsgenoten in Afrika aanzetten om
naar school te gaan. Nu gebeurt dat
vaak niet, omdat ze te ver van de
school wonen. Het gevolg is dat ze
geen diploma behalen. Zo belanden
ze in een vicieuze cirkel.» (EVL)
** AN

Bert Boonen wint 10 km
Natuurloop op Boechout
De Natuurloop in Boechout was een groot succes.
106 lopers namen deel aan de 10km, 43 aan de
6,75km en 60 aan de 3,35km. Bert Boonen won de
10km in 36.11.(BSE)
Brecht Bertels blijft één seconde
boven limiet Universiade op de 800m
Brecht Bertels ondernam dit weekend een dubbele poging om de limiet voor de Universiade te lopen op de 800m. In Nijvel zaterdag klokte hij
1.49.50 en een dag op de meeting in Lokeren
kwam de Kontichnaar tot 1.48.55. De limiet voor
de Universiade is 1.47.50. 2 juli is de afsluitdatum
voor de limieten. In principe kan de 22-jarige atleet het nog proberen op het BK komend weekend,
maar aangezien het BK meestal een tactische
race wordt, is de kans klein dat hem alsnog zal lukken. (BSE)

VOETBAL KORT
BEERSCHOT-WILRIJK • Marlon Pereira en Dylan
Ragolle kregen te horen dat ze ondanks een nog
lopend contract op zoek moeten naar een nieuwe
club. Een grote verrassing is dat niet, want Pereira
verloor na verloop van tijd zijn basisplaats als
rechtsback aan Guillaume François en Ragolle kon
zich voor de verdediging eigenlijk op geen enkel
moment doorzetten. Voor beide spelers zit hun
Kielse avontuur er na amper een jaar dus alweer
op. Doelman Michael Clepkens - die eerder al te
horen kreeg dat hij mag beschikken - geniet concrete interesse van het naar de eerste amateurklasse gedegradeerde Lommel. De Limburgers
willen Clepkens in eerste instantie huren, maar
wachten nu op groen licht vanuit Beerschot. (KDC)
CAPPELLEN FC • Cappellen FC speelt zijn eerste
oefenwedstrijd op zaterdag 8 juli om 18 uur tegen
Antwerp. De eerste training is voorzien voor
maandag 17 juli. (VLMM)

