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Atletiek
NICK VAN PEBORGH KLAAR VOOR PK

«Ik heb er zin in»
Op 17 januari won Van Peborgh de cross van
HerentalsmetgrotevoorsprongopPieterHeemey-
ck, de provinciaal kampioen van 2014 en 2015. Lo-
gischdatdeEkerenaarals favoriet start zondagop
zijn favorietecrossparcours inGierle.
«Veelzalvandetegenstandafhangen»,beseftVan
Peborgh.«Erzijngeendeelnemerslijsten.Wiezaler
deelnemen? Welke mannen kiezen voor de korte
crossenwiedoetdelangeveldloop?Enkelemannen
zoalsSamValgaerenzijningoeiedoen.Maarikheb
er een goed oog in. De vorm is goed. Ik ben er even
tussenuit geweest om te gaan skiën en dat heeft
deugd gedaan. Daarna heb ik twee goeie weken
gehadenzwaargetraind.Hopelijkbeningoedgere-
cupereerdzodat ikklaarbenvoordewedstrijd.»
Op20decemberhieldhijaleengeslaagdegenerale
repetitie. Hij won toen de cross in Lille. «Ik ken het
parcours, ik loop er heel graag en zelfs als het wat
geregendheeft, ligtheterondanksdezandstroken
redelijkgoedbeloopbaarbij,watinmijnvoordeel is.
Ik kijk er echtwel naaruit. Ikwil zekerproberenom
die leemte opmijn palmares op te vullen.Wegens
bijnanooitdeelgenomen,werd iknognooitprovin-
ciaalkampioen.» (BSE)

Veldrijden
BELOFTE DAAN HOEYBERGHS

«Opnieuw twee belangrijke
wedstrijden»

Laatstejaarsbelofte Daan Hoeyberghs kan, on-
danks zijnmindereprestatieophetWereldkampi-
oenschap van zondag in het Limburgse Heusden-
Zolder,waarhijbeslag legdeopdeelfdeplaats, te-
rugblikkenopeenschitterendseizoen.Hoeyberghs
paktedrieoverwinningen,werdzeskeertweedeen
tweekeerderde.DeKempenaarstaatophetogen-
blik op de tweede plaats in de tussenstand van de
Bpost Bank Trofee, tweede in de tussenstand van
de Topsport Vlaanderen Superprestige en werd
vierde indeEindstandvandeWereldbeker.

«OphetWKvanzondag inhetLimburgseHeusden-
Zolder had ik jammer genoeg een echte baaldag»,
zegt Daan Hoeyberghs. «Het liep daar echt voor
geen meter. Ik nam nochtans een vrij goede start,
maarikvoeldealmeteendatdebenennietsuperwa-
ren. Bovendien had ik dan ook nog eens last van
hoofdpijnenspeeldemijnrugweerop.Hetisergjam-
merdatditnetophetWKgebeurde.Normaalhad ik
eenparcoursvoordewielengeschovendatmijophet
lijf was geschreven,maar door de aanhoudende re-
genval lagerhetvoormijtezwaarbij. Iklegdeuitein-
delijkbeslagopeenontgoochelendeelfdeplaats.»
«Ikhebdedraadopnieuwvlugopgenomen,wanter
komenvoormijnogbelangrijkewedstrijdenaan.Za-
terdag in Sint-Niklaas, wanneer alles normaal ver-
loop zal het nog een spannende strijd worden voor
deeindoverwinningvandeBpostBankTrofeetussen
QuintenHermans enmezelf. Ik heb op het ogenblik
eenachterstandvan16secondenophetnummerdrie
van hetWereldkampioenschap Quinten Hermans.
De omloop in Sint-Niklaas ligt me vrij goed. Daags
nadien wordt in Hoogstraten de voorlaatste wed-
strijd gereden van de Topsport Vlaanderen Super-
prestige. Ook in deze klassementscross sta ik op de
tweede plaats achter Quinten Hermans. Ik heb op
het ogenblik een achterstand van zeven punten. Ik
weetdathetzekernieteenvoudigzalwordenomde
kloofteoverbruggen.» (JWD)

Futsal
EERSTE NATIONALE

Malle-Beerse staat
voor zespuntenmatch
Malle-Beersestaatvrijdagavondvoor
een bijzonder moeilijke zespunten-
match bij Beringen, dat eveneens in
degradatiegevaar verkeert. Alle hens
aandekdusvoordejongensvancoach
Frank Belmans, die de driepunter
moeten pakken om nog een gerede
kans temakenophetbehoud ineerste
nationale. FTA Antwerpen gaf vorige
week al aan dat Beringen thuis een
geduchtetegenstander is.
«Daarzijnweonstevollevanbewust»,
getuigt coach Belmans. «Wemoeten
dedriepuntenmeenaarhuisbrengen.
SpijtiggenoegisJulienPaulynogsteeds
onbeschikbaar door een blessure.
Maarhetgoedenieuwsisdeterugkeer
vanAppieAzmanivanZVVEindhoven.
Die isvrijdagalspeelgerechtigd.Dat is
eenmeevaller.Dezemaandkrijgenwe
met Morlanwelz, Roselies en
Houthaleneenhaalbarekaartomdoor
winstdedegradatieteontlopen.»
RealNoorderwijk speelt eveneens vri-
jdagopverplaatsingvoorderegionale
derby bij Proost Lier, dat de zege thuis
wilhouden. (EJB)

VOETBAL ★ KORT
★LIERSE - Enkele wedstrijden van
Lierse werden verplaatst. Antwerp-
Lierse zal worden gespeeld op vrijdag
1 april (aftrap 20.30 uur) in plaats van
opzaterdag2april.DeaftrapvanGeel-
Lierse (zaterdag 16 april) wordt
vervroegdnaar 19 uur. Lierse-Lommel
verhuist van zaterdag 23 april naar
zondag24april (aftrap15uur). (KDC)
★ASVGEEL -ThomasJuttenruiltGeel
voorCercleBrugge. (MWM)

IJSHOCKEY ★ KORT
★BEKERFINALE -Opzaterdag13feb-
ruariwordtopdeijsbaanvanHerentals
de finale van de beker van België
ijshockeygespeeld.Herentalsspeelter
voor eigen volk tegen Luik. Kaarten
kunnen in voorverkoop online verkre-
gen worden via de website van de
ijshockeyfederatie (www.rbihf.be).
Ticketskosteninvoorverkoop20euro,
aandekassa25euro. (TJH)

BILJARTEN ★ KORT
★BC Magic Dice-Replay Herentals
heeft in de eerste nationale van het
driebanden met 6-2 verloren van De
Witte Molen uit Sint-Niklaas. Bij de
pauze keken ze tegen een4-0-achter-
stand aan. Enkel Martin Horn kon de
eervoorHerentals redden. (TJH)

SCHOLIER CEDRIC MAMPUYS
WIL SCOREN OP BK EN VK MEERKAMPEN

«Records verbeteren»
ScholierCedricMampuysmiktopeensterkre-
sultaatopdeVlaamseenBelgischekampioen-
schappenmeerkampen inGent.Op24 januari
werdhijophetVKscholierenzesde inhethink-
stap-springenmet12m35en inhethoogsprin-
genmet1m70.

NazijnVKscholierenbleefMampuysachtermet
gemengde gevoelens. «Over het algemeen heb
ik een dubbel gevoel overmijnwedstrijd. In het
hink-stap-springenevenaarde ikmijnpersoon-
lijk recorddat ik tweewekengeledenopdepro-
vinciale kampioenschappen scherper had ge-
steld. Al had ik natuurlijk wel gehoopt op een
dertigtalcmverder,zodat ikalzekerwasvaneen
deelnameaanhetBelgischkampioenschapvol-
gendemaand,maarmeteenzesdeplaatsmagik
wel tevreden zijn», evalueert hij zijn kampioen-
schap.
In het hoog bleef hij danweer ver onder zijn re-
cord van 1m81. «Jammer genoeg kwam het er
niet uit in het hoog op het Vlaams Kampioen-
schap. Enigszins is dat te wijten aan mijn aan-
loop, waarmee ik wat heb gesukkeld. Dat heeft
danookgeleidtottochweleenzwareteleurstel-
ling.De1m70alsresultaatwasslechtsmijnaan-
vangshoogte.»
OphetBKenVKmeerkampenmiktdealleskun-
ner van AVKA op een mooi resultaat en enkele
nieuwerecords.«Dit indoorseizoenwil ikvooral

noggoedpresterenopdemeerkampvanvolgen-
deweek:eenmooipuntentotaalhalenenzoveel
mogelijk individueleproevenverbeteren», licht
hij zijn ambities toe. «Ik wil ook goed presteren
ophetBelgischkampioenschapvoor scholieren
(28/02). Ook zou ik nog enkele persoonlijke re-
cordsscherperwillenstellen.Vooraldandievan
het hoogspringen, hink-stap-springen en de
polsstok. Na de kampioenschappen ga ik me
vooralconcentrerenopdeproevenvandemeer-
kampwaar ikhetmeestemoeitemeeheb:pols-
stok, kogelstoten en speerwerpen. Mijn voor-
keurgaatweluit naarde springnummers,maar
overhet algemeendoe ikalleproevengraag.»
Mampuys’ club AVKA heeft nog enkele andere
ijzers in het vuur op het BK en VKmeerkampen
indoor: ook scholier Kobe Scheerder, seniores
RubenDevriezeenIneHermansenmasterGerda
Andries behoren tot de medaillekandidaten.
(BSE)
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CedricMampuys. Foto BSE

BRAM VERBIST (RODA JC) BELEEFT
‘EREDIVISIEDROOM’ VANOP DE BANK

«Bij Beerschot
hetzelfde meegemaakt»

Eennieuwetrainerbetekent
nieuwewetten.Vraagmaaraan
BramVerbist, die zich tevreden
moet stellenmeteenplekopde
bankbijRoda JC, terwijl deex-
doelmanvanondermeerGer-
minalBeerschotvorig jaarnog
zogoedalsalles speelde.

Verbistpromoveerdeafgelopen
seizoenmetRoda,datafgelopen
weekend nog een 0-2-achter-
stand goedmaakte tegen Ajax,
naardeEredivisie. «Datwaseen
droomdieuitkwam», vertelthij.
«Je speelt hier elke week in een
mooi stadion, dat dan ook nog
eens vol zit. Iets wat bij ons in
België zeker niet overal het ge-
val is. Anderzijds moet ik wel
zeggen dat België qua niveau
aaneenserieuze inhaalracebe-
zig is. Vroeger zouAjax bijvoor-
beeld met twee vingers in de
neus winnen van Gent, maar
daar zou ik nu mijn geld niet
meeropdurven inzetten.»
De32-jarigegoalieheeftwelan-
dere dingen aan zijn hoofd. «Ik
hadgehooptommijnplaatson-
der de lat te kunnen behouden,
maardetrainerheeftvoorBenji
(BenjaminVan Leer, red.) geko-
zen en dan moet je dat respec-
teren. Bovendien doet hij het
goed, waardoor er niet meteen

reden is omtewisselen. Zelfs in
de beker blijkbaar niet en daar
heb ikhetwelwatmoeilijkmee
gehad.»
Toch laat Verbist de moed niet
zakken. «Ik ben ondertussen al
een jaartje ouder, waardoor ik
zo’n zaken iets beter kan relati-
veren. Verstameniet verkeerd:
de honger is nog altijd heel
groot, maar als doelman heb je
gewoondepechdatermaaréén
iemand kan spelen. Het is trou-
wens niet de eerste keer dat ik
zoietsmeemaak.MarcBrysver-
koosdestijdsbijBeerschotLuci-
anoookbovenmij. Al is de situ-
atienuwelenigszinsanders.Als
ik de trainermag geloven schat
hij ons allebei even hoog in,
maar kiest hij voor Benji omdat
die jonger isendusmeerpoten-
tieheeft omdoor tegroeien.»
Verbist is na dit seizoen einde
contract in Kerkrade. «Toch wil
of moet ik niet per sé weg. De
club is bijvoorbeeld heel tevre-
denoverhoe ikde rol van twee-
de doelman invul. Ik probeer
Benji niet alleen tot het uiterste
te pushen. Met ondertussen
tochal zo’n250matchenophet
hoogste niveau achter mijn
naamprobeer ik ookmijn erva-
ringdoor tegeven», besluitVer-
bist. (KGS)

BramVerbist. Photo News
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GLENN VAN GENECHTEN - FC HEIKANT

«Er staat een collectief»
FC Heikant blijft zijn opmars doortrekken. Het
verzamelde in zijn laatste vijf wedstrijden dertien
punten, en staat ineens op gedeelde vijfde plaats.
De paars-wittenwaren vorige zondag eenmaatje
te sterk voor rode kantaarn SKWilrijk. Glenn Van
Genechten scoorde twee van de drie ‘Heise’
doelpunten.
«Wezitten al een tijdje in eenheel goedeperiode»,
verwijstdeaanvallernaardesportieveheropstand-
ing. «Voor mij was dit mijn negende doelpunt. Een
mooi aantal, gezien ik de start van de competitie
omwille van een kwetsuur heb gemist. Maar als je
bekijkt dat we achteraan opnieuw de nul houden,
zegtdatveeloveronzedefensievesterkte. Er staat
eensterkcollecief.»
Heikant begint dit weekend inMariaburg aan een
drieluiktegenevenveelrechtstreekseconcurrenten.
«Het heeft op dit momentweinig zin om te praten
overdewedstrijdvanbinnendrieweken.Datfebru-
ari eenbelangrijkemaand is, zegt veel over deweg
die we met de groep hebben afgelegd. We gaan
eerst proberen om zondag in Mariaburg de lijn
verderdoortetrekken.» (TJH)

Union laat inspiratieloos Lierse met heuse kater achter

aan te leggen en dook danmaar tegen de grasmat:
geenstrafschop,wist ook ref Smeets.
Toen Poelmans Rajsel een vrijgeleide gaf pakte die
uit met een afgemeten kruispas naar Cabeke. Die
dook alleen op voor Brondeelmaarmikte op diens
vuisten. De Brusselaars bleven er goed uitkomen,
al moest Sadin zowaar even ingrijpen toen Diaby
plotsvoorinopdook.Danmaarveiligheidshalvede
match uitmaken, dacht Rajsel en hij schoot via de
paal nummer twee binnen. Wat Nicolas kan, lukt

mij ook, dacht Da Silva: balletje aannemen, rustig
evenkijkenendebal voorbij Brondeel krommen.

UUnniioonnSSGG:: Sadin;Mpati,Martens,Kocabas,Vandiepenbeeck (65’Ka-
miniaris);Morren,Wallaert (86’Cocchiere),Massengo,GeoffreyCa-
beke;DaSilva(92’AnthonyCabeke),Rajsel
LLiieerrsseeSSKK::Brondeel;Bougrine,Buyssens,Diaby,Poelmans;Diomande
Baba(61’Benson),ElAnsri(76’Elgenawy),Sabaouni(85’Kampamba,
Tahiri;Velikonja,Bruylandts.
DDooeellppuutteenn::37’Vandiepenbeeck(1-0),84’Rajsel(2-0),86’DaSilva(3-
0)
GGeeeell::Mpati,Poelmans.

TWEEDE KLASSE

UNION - LIERSE 3-0

Lierse gaf geen moment de in-
druk dat het een plaats in de
top acht wilde. Geen schwung,
geen vista, weinig karakter. Te-
gen een soms wervelend Union
maakte het geen kans. Na
twee snertmatchen deden de
Brusselaars een gouden zaak.
FRANCIS MARISSENS
Unionstarttemeteenonuitgegevenelftal:Vandie-
penbeeckwerdgerehabiliteerdenmochtals links-
achteropdraven, terwijlvoorinWallaertenDaSil-
vadegelegenheidsvoorhoedevormden.Hetbleek
meteengoedteklikken,wantLiersekwamernau-
welijks aan te pas. Morren kopte al snel nipt over,
en ook Cabeke dook de bal hard op doel, maar
Brondeelpakte.Eenbreeduitgesponnenaanvaldie
op links begon bij Cabeke en eindigde bij Mpati,
kondoorTahiri inextremisafgebloktworden.
De hoekschoppen bleven zich overigens vlot op-
volgen en iets voor rusten was het eindelijk raak:
corner Da Silva, en Vandiepenbeeck veerde hoog
op en knikte binnen. Liersemoest nuwel wat an-
ders verzinnen. Al kwam het niet verder dan een
afstandsschotvanSabaounidatover zeilde.
NaderustgeenbeterschapbijLierse.Dethuisploeg
hielddematchgoedinhandenenWallaertsteven-
dedoorhetcentrumafopeendoelpunt.Hijvergat

Vandiepenbeeck, hier in duelmetDiomande, effende het pad naar een vlotte zege. Foto GTG

Top acht wordt erg lastig nu


