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WIELRENNEN NIEUWELINGEN  PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP

‘Alles gegeven’

Geen onverwachte kampi-
oenen, die twee. Al gaf Bom-
boi grif toe dat het PK voor 
eerstejaars een saaie koers 
was, zonder ontsnappingen. 
‘Ik rekende op mijn spurt en 
dat rendeerde’, aldus de ach-
terneef van Tom Boonen. 
Bomboi klopte de hele meute 
en pinde ploegmaat Arne 
Van de Paar vast op twee en 
Brent Seels op drie.

In vergelijking met de jong-
sten deden de tweedejaars 
het opvallender en vooral 
met meer durf. Alexandre 
Cromheecke was daar het 
beste voorbeeld van. Hij ging 
er van in het begin tegenaan 
en op het einde was het heel 
mooi dat de meest strijdlus-
tige renner ook nog met een 
bronzen plak beloond werd. 
Wat daar tussenzat, had alles 
te maken met de durf van Le-
vi Jacobs en Ward Vanhoof. 
Alle twee favoriet. Het pelo-
ton zag hen vertrekken maar 
op  Cromheeke, Dejong en 
Wuyts na, reageerde ieder-
een te laat. Met zijn vijven 
beheersten ze de volledige 
tweede koershelft.

Dat met Timo Dejong ook 
een Nederlander uit Goes 
mee vooraan zat, werd niet 
door iedereen begrepen. 

‘Nieuw reglement’, aldus de 
BWB-leiders. ‘Buitenlandse 
renners die bij een Antwerp-
se club aangesloten zijn, heb-
ben voortaan startrecht.’ 
Vreemde kronkel maar ge-
lukkig reed Dejong zich leeg 
voor ploegmaat Vanhoof en 
was hij van geen betekenis 
meer in de eindspurt met 
vijf. Ward Van Hoof was dat 
wel. Hij moest echter met le-
de ogen toezien hoe Levi Ja-
cobs met meer dan een volle 
lengte zijn derde en mooiste 

van het seizoen won.
Verhaal van een bestelde ti-

tel?  ‘Zo zou je het inderdaad 
kunnen noemen’, glunderde 
de kampioen. ‘Ik had vooraf 
met Brent Govaerts afge-
sproken om blok te vormen 
tegen de mannen van Balen-
se BC en toen Vanhoof ging, 
kon ik dat natuurlijk niet la-
ten gebeuren. Goed dat er 
nog  drie achtervolgers te-
rugkwamen en de samenwer-
king overeind bleef tot in de 
laatste ronde.’

Davide Bomboi 
(eerstejaars) en Levi 
Jacobs (tweedejaars) 
mogen een 
heel seizoen met de 
provinciale trui pron-
ken. Allebei werden 
ze kampioen na een 
sublieme spurt. 

Davide Bomboi en Levi 
Jacobs winnen in Arendonk

Levi Jacobs greep in Arendonk de zege 
bij de tweedejaarsnieuwelingen. Foto: avt

ANDRE VERHOEVEN

Dragons werd Belgisch 
kampioen met zeer veel ver-
ve. Leopold werd twee keer 
van het veld gespeeld, de 
eindscore over de twee wed-
strijden was 10-0 voor de 
Brasschatenaren. Enkele 
maanden geleden leek het er 
zelfs op dat Dragons de eind-
strijd niet zou halen. Dat 
maakt deze titel nog specia-
ler. 

‘Het is de bedoeling deze 
spelerskern zo veel mogelijk 
samen te houden. Wellicht 
vertrekken er enkele spelers, 
maar ik ben ervan overtuigd 
dat zij goed zullen worden 
vervangen’, zo zegt Jérémy 
Celis, een van de ouderdoms-
dekens van de ploeg. 

Antwerp

Tien kilometer verder, in 
Sint-Job, is het feestgedruis 
niet minder groot.

‘Geen enkele club in België 
zet zo zwaar in op het vrou-
wenhockey als wij’, zo klinkt 
het bij Antwerps boegbeeld 
Sofie Gierts.

‘Het mannenhockey krijgt 
natuurlijk veel meer aan-
dacht, maar als je het vrou-
wenhockey ook de nodige 
middelen geeft, dan pak je ti-
tels. Dat bewijzen wij keer 
op keer’, zo zegt Gierts. De 
Antwerpse mannenploeg kon 
zich enkele weken geleden 
met de nodige moeite van 
het behoud in ereklasse ver-
zekeren. 

 (jbr)

Groot feest in Sint
Job en Brasschaat 

HOCKEY  PLAY-OFFS 
DRAGONS (M)
ANTWERP (V)

Een spannender script was 
niet denkbaar. AVKA en Lyra 
gaven elkaar geen duimbreed 
toe. Pas in de afsluitende esta-
fettewedstrijden (4x100m en 
4x400m) viel de beslissing 
over de winst. AVKA totali-
seerde uiteindelijk 124 punten. 
Welgeteld een half puntje 
meer dan AC Lyra (123,5 pun-
ten). ‘Vanaf de laatste drie 
proeven - toen we zagen dat we 
voorin stonden - begonnen we 
erin te geloven. Met de estafet-
te had Lyra een iets mindere 
tweede stokwissel waardoor ze 
wat tijd verloren op ons’, be-
schrijft AVKA-coach Danny 
Wastyn de spannende ontkno-
ping. Vlak voor de estafetter-
aces telde AVKA nog 0,5 punt 
achterstand op Lyra, maar AV-
KA boog die nipte achterstand 
in extremis nog om in een even 
nipte voorsprong. Zowel het 
4x100m-kwartet (tweede 
plaats) als de 4x400m-ploeg 
(vijfde plaats), hield het hoofd 
koel. ‘Onze estafetteploegen, 
met een nagenoeg gloednieuwe 
bezetting, hebben het schitte-
rend afgemaakt. Op de 4x100m 
hadden we vooraf wel geoe-
fend, maar op een 4x400m kun 
je niet echt trainen. Ik word er 
toch wel een beetje sentimen-
teel van. Sommige meisjes 
overtroffen alle verwachtin-
gen. Elise Marynissen zat liefst 
5 meter boven haar persoonlijk 
record in het speerwerpen en 
dat leverde natuurlijk een 
hoop extra punten op. En er 
waren nog vele anderen die 
zich wisten te overtreffen.’ 
(basp)

AVKA kampioen 
in Landelijke 1

ATLETIEK  INTERCLUB 

had evengoed anders kunnen lo-
pen. Ik vind dat we met de nodi-
ge fierheid op dit seizoen mogen 
terugblikken. We missen de titel 
op een haartje en spelen voor het 
derde opeenvolgende seizoen de 
finale van de Vlaamse Beker.’  
(mabe)
Setstanden: 2522, 2225, 2512, 2325, 1315.

VOLLEYBAL  BEKER VAN VLAANDEREN  FINALE

Geen derde beker op rij voor Mendo

Deze finale maakte de vooraf-
gestelde verwachtingen meer 
dan waar. Twee teams die voluit 
voor de winst gingen, wisselende 
kansen, momenten van hoog-
staand volleybal en spanning tot 
het einde.

De nederlaag zorgde vooral bij 
de jonge spelers voor de nodige 
ontgoocheling. Dries Vekemans 
daarentegen, die net als Toon 
Thijs zaterdag zijn allerlaatste 
wedstrijd speelde, kon zondag-
middag de nederlaag relative-

ren. ‘Ik kan best aannemen dat 
die jonge kerels slecht geslapen 
hebben’, begint Vekemans. ‘Zelf 
ben ik toch wel tevreden op die 
manier afscheid genomen te 
hebben van het volleybal. Het 
was een plezante wedstrijd, er 
was veel volk en we speelden ze-
ker geen onaardige partij. Het 

De mannen van Mendo 
Booischot zijn er niet in ge-
slaagd om voor het derde 
opeenvolgende seizoen de 
Vlaamse Beker te pakken. 
In een beklijvende finale 
gingen Vekemans en co met 
het kleinste verschil on-
deruit. 3-2 werd het.

De verliezende finalisten van Mendo Booischot. Foto: Kms

ZAALVOETBAL  PLAY-OFFS  FT ANTWERPEN

‘18 was propaganda’

‘Dit was propaganda voor het 
zaalvoetbal. Ik zag een homo-
geen Antwerps blok en knap 
coachwerk van op de bank vanaf 
de eerste minuut. Op de over-
winning valt niets af te dingen. 
We begonnen voorzichtig. Met 
het nodige respect voor Hasselt. 
Maar dan kwam de klasse bo-
ven, sloeg de motor aan en was 
er geen houden meer aan. Als 
we nog drie van deze prestaties 
neerzetten, kan de titel ons 
moeilijk ontsnappen. We staan 
er op het goede moment’, was 

Verbeeck een tevreden man. 
Eenzelfde geluid bij trainer Ka-

rim Bachar: ‘Niemand zal me te-
genspreken. Dit was een schitte-
rende wedstrijd. Met een heel 
grote focus en honderd procent 
concentratie. In onze stoutste 
dromen had niemand dit uitste-
kende resultaat verwacht. Wie 
had gedacht dat we acht keer 
zouden scoren en slechts één 
doelpunt zouden incasseren? 
Niemand toch. We sloegen tel-
kens op het goede moment toe. 
Vrijdag wil ik dezelfde focus 
zien. In deze sport mag je nooit 
te zegezeker zijn. Maar het moet 
al gek lopen als we de kwalifica-
tie voor de finale nog zouden 
mislopen. Ik waarschuwde mijn 
spelers: vrijdag beginnen we aan 
het tweede duel tegen Hasselt 
alsof het 0-0 is. Ik reken op een 
gelijkaardige prestatie.’ (bdh)

Staf Verbeeck, de manager 
van FT Antwerpen, glunder-
de na de 1-8 overwinning in 
de heenwedstrijd van de hal-
ve finale van de eindronde 
tegen Gelko Hasselt. De te-
rugmatch vrijdag wordt een 
formaliteit.

De vrouwen van AVKA 
wonnen zaterdag in het 
Lierse Netestadion onver-
hoopt de interclubtitel in 
Landelijke 1. Na een ware 
thriller - de beslissing viel 
in de allerlaatste estafette 
- klopten ze thuisclub Lyra 
met een half punt.

Zowel in Brasschaat als in 
Sint-Job is er stevig ge-
vierd tot in de late uurtjes. 
Dragons bij de mannen en 
Antwerp bij de vrouwen 
pakten zondag in Brussel 
immers de landstitel. 


