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Volleybal

U13 meisjes Zandhoven pakken titel
zonder ook maar één verliesmatch
De U13-1 meisjes van volleybalclub VBC Zandhoven hebben een sterk
seizoenachterderug,daarinwerdgeenenkelewedstrijdverloren.Zower-
denzekampioen inhun reeksmeteenbonusvanvijf puntenopVosselaar.
Nuvolgtnogdeprovincialeeindronde.
Klaar voor de slotmatch op de foto: (1) Noor Geluykens, (2) Jolien Dyck-
mans,(3)LinaVandenLangenbergh,(4)JulieVerbaeten,(5)LunaLenaerts,
(7)NetteSelderslaghsencoachKimLaenen. Foto WODB (WODB)

Tennis

TC Zevenbergen begint met overwinning
en heeft nog vijf opdrachten te gaan
TC Zevenbergen, met op de foto
Laurens Taels, Jakob Kevelaerts,
Bram Coene, Bart Govaerts, Mats
Uytterhoeven en Joris DeWeerdt,
begon afgelopen zondag de inter-
clubcompetitie in de eerste na-
tionaleafdelingmeteenvlotte7-2-
zegetegenTennisdelGenk.Declub
uit Lier moet de volgende weken

nogvijfkeeraandebak.Nuzondag
staatdeverplaatsingnaarhetBra-
bantse Panoramaophet program-
ma.Daarnavolgennog:Zevenber-
gen-Vautour (8mei),Diest-Zeven-
bergen (15 mei), Zevenbergen-
Lommelse (29 mei) en Beckhand-
Zevenbergen (5 juni). Foto Mpics
(WWT)

Atletiek

Laura Peeters wint goud in het
kogelstoten en het discuswerpen
Scholiere Laura Peeters won over-
tuigendgoud inhet kogelstotenop
het provinciaal kampioenschap
afgelopen weekend. Zij stootte
13m13. Lotte Daems (11m87) van
ZWAT en Lore Geussens (11m06)
vanESAKwonnenzilverenbrons.
«Ik ben heel tevreden. Indoor
gooideikaleenpaarkeervoorbijde

13m en vorige woensdag haalde ik
exact13mopdescholenkampioen-
schappen»,verteldeLauraPeeters.
«Nu wil ik richting 13m50 gaan en
volgend jaar hopelijk de 14m
halen.»
De bij AVKA aangesloten Peeters
won ook goud in het discuswerpen
met32m43. Foto BSE (BSE)

Wielrennen Jeugd Edegem Bicycle trok op stage in de Ardennen

Wielerclub Edegem Bicycle trok met zijn jonge
rennersrecentopstagenaardeArdennen.Meer
bepaald in de omgeving van Durbuy trainden
veertienrennersondertoezichtvanvierbegelei-
ders naar hartenlust om hun conditie bij te
schaven.

Opdeslotdagfietstedevolledigegroepnaarde
gekendeMuurvanHuy,waariedereenzijnklim-
talentkonbewijzen.
Opdefotominiemen,aspiranten,nieuwelingen
en juniors vanKEBC tijdens hungeluktewieler-
stage. Van links naar rechts: TomNauwelaers

(begeleider), Pieter Smits, Mauritz Denisse,
Thomas Nauwelaers, Rik Van Haute, Bruce De
Jonghe, Paulien Joossens, Simon Loveniers,
Mathijs Joossens, LaurenDenisse, TomDenisse
(begeleider), Maarten Franckaert, Kiran Van
DerHeideenWouterLeys. Foto WODB (WODB)

Wielrennen Brechtse junior Wout Huygen wint koers in Rotselaar

Junior Wout Huygen boekte in Rotselaar zijn
eerste zege van het seizoen. Bij het ingaan van
de finale reedde renner vanWACHobokenmet
negenanderenaande leiding. In de slotkilome-

ter liet een renner achter hem een kloof vallen,
zodathijmetdeNederlandersBroosenBoknaar
demeet snelde. Hij wonmet ongeveer eenwiel
verschilvantweedeBok.

Komendezondag rijdt hij de thuiskoers vanzijn
ploeguitHoboken.Huygenzalzijnbestdoenom
zijnteamineengoeddaglichttestellenopeigen
bodem. Foto SVDL (SVDL)

Atletiek Timothy Truyts voor het vierde jaar op rij
provinciaal kampioen discuswerpen

Timothy Truyts kroonde zich voor het vierde
jaar op rij tot provinciaal kampioen in het dis-
cuswerpen. De leraar uit Kapellen gooide op
dagéénvanhetprovinciaal kampioenschap in
Brasschaat zijn discus 46m24 ver. Zijn beste

prestatie ooit op een PK. De sterk werpende
meerkamper Jens Hooyberghs (43m54) won
hetzilverenJannickVanCampenhout(40m54)
het brons. De drie namenook deel aan het ko-
gelstoten.VanCampenhoutwondaarin zilver

(13m41),Truyts (13m19)werdvierdeenHooy-
berghs(13m03)vijfde.
Op dag twee van het PK was Timothy Truyts
heeldedagdrukindeweeromtehelpenmetde
organisatie inKapellen. Foto BSE (BSE)

SPORTERS VAN BIJ ONS


