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Basketbal

Negentiende editie 
van BasketSensation

in Geel
Naar jaarlijkse traditie staat donderdag
en vrijdag in de Geelse Axion-zaal alles in
het teken van het Kempense basketbal. Al
voor de negentiende keer wordt het bas-
ketbalevent BasketSensation gehouden. 

Organisator Niels Bartholomeus heeft weer
een schitterend programma opgesteld. Don-
derdag is voorbehouden voor de vrouwen-
ploegen, terwijl vrijdag de mannen hun op-
wachting maken. De spits wordt afgebeten
met een minitoernooi voor pré-microben, die
drie wedstrijdjes zullen afwerken. Daarna is
het de beurt aan een Kempense vrouwense-
lectie, die het opneemt tegen Basket Zonho-
ven, een jong team dat op de tweede plaats
staat in tweede landelijke. Verleden jaar was
de vrouwenselectie de revelatie van de
avond. Benieuwd of ze dat kan overdoen.
‘Top of the bill’ donderdagavond is de Play
Together Unified wedstrijd waarin G-bas-
ketters en de Belgian Cats met en tegen me-
kaar een wedstrijd spelen. Zeker van de partij
bij de Belgian Cats zijn Sofie Hendrickx (Na-
men), Kyara Linskens (Namen) en Marjorie
Carpreaux (Waregem). Helaas moesten Ann
Wauters (verplichtingen met haar Turks
team) en Antonia Delaere (Castors Braine)
afhaken. Wel heeft Anke De Mondt (meer-
voudig ex-international) toegezegd. Gast-
coaches zijn Philippe Mestdagh (coach Bel-
gian Cats) en Gerrit Driessens (coach Kan-
goeroes Willebroek). Vrijdag is het dan de
beurt aan de mannen, die starten met een
partij van microben, een selectie van veertien
basketters uit zes verschillende Kempense
ploegen, die worden ingedeeld in twee ploe-
gen . Voor de tweede keer op rij zijn de Har-
lem Lakers uit Amsterdam uitgenodigd. Zij
zakken niet alleen met hun eerste team af,
maar sturen ook hun jeugdteams, zodat Bas-
ketSensation een internationaal tintje krijgt.
Ook de G-sporters maken weer hun opwach-
ting, een vaste waarde sinds 1999. Het event
wordt afgesloten met de senioresmatch van
een Kempense selectie tegen de Harlem La-
kers. Vorig jaar werd het een partij om dui-
men en vingers af te likken. De Harlem Lakers
wonnen toen met twee punten verschil na
een spectaculaire match. Gast coaches van
de Kempense selectie zijn Anke De Mondt,
bijgestaan door Jos Casteels.

PROGRAMMA
Donderdag: pré-microben tournament (16 uur), seniores
vrouwen-Basket Zonhoven (18.30 uur), Unified team (20.30
uur).
Vrijdag: microben (10 uur), benjamins-Harlem Lakers Am-
sterdam (NL) (11.30 uur), pupillen-Guco Lier (13.30 uur), mi-
niemen-Harlem Lakers Amsterdam (NL) (15.30 uur), G-stars
(17.30 uur), seniores heren-Harlem Lakers Amsterdam (NL)
(20 uur). (NVV)

Lang geleden dat ze bij KV Meche-
len nog met zo’n goed gevoel de
winterstop konden ingaan. Een
puntje uit bij Essevee en een plaats
in de top zes. «Het vertrouwen is
groot, we verdienen dit», zegt ver-
dediger Uros Vitas.

Een gelijkspel in het Regenboog-
stadion, er zijn slechtere manieren
om het jaar af te sluiten. KV Meche-
len maakte het Zulte Waregem
maandagmiddag behoorlijk moei-
lijk. Essevee zuchtte en zweette,
vond geen oplossing tegen het vi-
riele — lees stevige — spel van Ma-
linwa. Een sterk blok, een uitste-
kende verdediging, een goede
doelman en een gedisciplineerd
middenveld. Trainer Ferrera heeft
een echte ploeg gesmeed van KV
Mechelen. 
«We hebben vooruitgang ge-
boekt», vindt ook Uros Vitas. Sa-
men met Edin Cocalic het onwrik-
bare duo achterin. «Niet alleen op
verdedigend vlak, maar ook als een
team. We spelen nu met heel veel
druk op de tegenstander. We zet-
ten ook Zulte Waregem hoog vast,
net zoals we dat vorige week deden
tegen Charleroi.»
KV Mechelen werd met een punt
misschien wel tekortgedaan. «We
hadden de beste kansen», aldus Vi-
tas. Daarmee doelt hij op de moge-
lijkheden van Croizet, Matthys en
Cocalic. «Het ontbrak ons mis-
schien een beetje aan geluk. Maar
kom: dit was een van de moeilijk-

UROS VITAS EN KV MECHELEN PAKKEN PUNT MEE UIT WAREGEM

«We hadden beste kansen»

ste wedstrijden van de afgelopen
weken. Volgens mij hebben we het
slim aangepakt, intelligent ook. We
played smart. De winterstop kun-
nen we in met een goed gevoel. Je
mag niet vergeten dat enkel Club
Brugge er in Waregem in slaagde
om de nul te houden.»

Vakantie in Italië
Een clean sheet: het begint stilaan
de gewoonte te worden voor Me-
chelen. Elf stuks al deze competi-
tie. Op 21 wedstrijden. Niemand

,die het hen nadoet. Niet Club
Brugge, niet Zulte Waregem, niet
Anderlecht.... «Het is impressio-
nant ja, maar het zijn slechts cij-
fers. En die komen er door een ech-
te teamprestatie. Iedereen doet
zijn werk, bij KV Mechelen staat er
een hecht blok. Het vertrouwen is
groot, we verdienen dit. Ik hoop
dat het zelfs nog beter wordt het
komende jaar», besluit Vitas met
een ‘handshake’. «Maar nu eerst
vakantie. Ik vertrek naar Italië met
het gezin.»(FDZ)

Uros Vitas  torent boven Zulte Waregemspits Leye uit. Foto Photo News

Sven Sophie geniet na van vorige halve finale Antwerpen

«Mijn meest memorabele match»
Zelden iemand na een match zo gelukkig gezien
als Sven Sophie vorig jaar na de onverwachte
winst van zijn ploeg Topvolley Callant Antwerpen
in de halve finale van de beker tegen Maaseik.
De hele Arenahal in een waar delirium — op de
Maaseiksupporters na — en Sophie, die met
tranen in de ogen de zaal wel drie keer rondliep
als in een ereronde, amper beseffend wat hem
overkomen was.
MARCEL COPPENS

maar ik denk dat ze bij Maaseik nog
zwaarder onder druk staan, want zij
willen toch absoluut een prijs halen.
Ik heb Antwerpen al enkele matchen
bezig gezien op tv en ik denk dat het
van details kan afhangen of ze het ha-
len of niet. Wie blijft het meest rustig
in een weer bomvolle zaal? Antwer-
pen heeft een relatief jonge ploeg met

ambitieuze jongens, die ook wel iets
willen tonen. Het is voor hen mis-
schien ook een verhaal van ‘once in a
lifetime’. Of ik ze één goede raad kan
geven? Ik zou zeggen: geniet ervan. Ik
kom zelf zeker kijken nu het nog
schoolvakantie is.» 
Want vanaf januari mag Sophie zich
schooldirecteur in Zandvliet noemen.

Sven Sophie is vanaf januari schooldirecteur in Zandvliet.Foto Mpics

Tennis

Sterke start voor Jelle Verbist
CRITERIUMTOERNOOI FOCUS

Op TC Focus in Ekeren zijn de eer-
ste schiftingen van het veertien-
daagse criteriumtoernooi achter
de rug. 

In de tweede categorie van de man-
nen wordt pas morgen de eerste
wedstrijd gespeeld. Andres De Gres
(B0) neemt het daarin in de kwart-
finale op tegen Kristof Dochez
(B+4/6).

In de derde categorie begon Gym-
speler Jelle Verbist (C+15/4) uitste-
kend aan het nieuwe seizoen. Ver-
bist haalde het in een tweesetter
van C+15 Filip Peters: 6-4, 6-3. Nog
in die reeks kennen de eerste twee
reekshoofden hun opponent. Daan
Meuris moet het opnemen tegen
Victor Dieltiens (C+15/2, Gym) en
Jonathan Mertens mag de baan op
tegen Maksim Karnaukh (C+15/2,
Blauwe Regen). Diezelfde Kar-

naukh behoort in de vierde reeks
tot de favorieten.
In de tweede vrouwenreeks opent
eerste reekshoofd Klaartje Van
Baarle tegen Davida Kokolo (B+4/6,
ISC). Kokolo haalde het na een ste-
vige driesetter met 3-6, 7-5, 6-4
van Kim Goeleven (B+2/6). Het is
best mogelijk dat Kokolo en Goele-
ven elkaar bij de vrouwen 3 in de
halve finale opnieuw treffen.
(WWT)

Paardensport

WIM VERMEIR MAAKT ZICH OP 
VOOR WB-MANCHE IN MECHELEN

«Met dank aan 
bondscoach

Demeersman»
Wim Vermeir uit Meerhout werkt op de 36ste
Kerstjumping van Mechelen met drie paarden
een overvol programma af met als apotheose op
vrijdag zijn eerste Wereldbekerwedstrijd. Voor
afscheidnemend bondscoach Dirk Demeersman
haalt Vermeir de loftrompet boven.

Vermeir kan met tevredenheid terugblikken op
een succesvol 2016, waarvoor hij chef d’équipe
Dirk Demeersman heel dankbaar is.
«In mijn ogen heeft Dirk het fantastisch goed ge-
daan», stelt Vermeir. «Hij was altijd bereikbaar
voor een goed overleg en zijn grootste verdienste
is geweest dat hij een tweede groep combinaties
kansen heeft gegeven om te groeien. Maar hij was
te veel gevoelsmens en dat is een eigenschap, die
je als chef d’équipe best kan missen. Hij heeft ge-
probeerd voor iedereen goed te doen en dat is ui-
teraard niet mogelijk. Ik vind het in ieder geval
spijtig dat hij zijn ontslag heeft aangeboden.»

Rode lijn
«Vrijdag ga ik in mijn eerste Wereldbekerwed-
strijd in Mechelen proberen Dirk met een goede
prestatie te bedanken voor mijn selectie», gaat
Vermeir voort. «Dat is trouwens de rode lijn door-
heen de hele Kerstjumping waarin ik met drie
paarden in actie kom: Hacienda d’Eversem, Gar-
rincha Hedoniste en IQ van ‘t Steentje waarmee ik
de WB-proef spring. Normaal is Gentiane de la
Pomme mijn eerste paard, maar zij raakte een paar
weken geleden geblesseerd. Zij is intussen weer
paraat, maar ik wil haar niet zomaar voor de leeu-
wen gooien en dus moet IQ van ‘t Steentje de
hoofdrol overnemen. Hij is nog maar acht jaar,
maar ik heb er het volste vertrouwen in dat hij het
goed zal doen. Dat geldt trouwens voor al mijn
paarden.»

Niet om de hoop te vergroten
«Ik rij in Mechelen niet om de hoop te vergroten,
maar om te winnen», klinkt het bij Vermeir. «De
Kerstjumping is voor iedere Belgische ruiter im-
mers de crème de la crème. Je groeit er van jongs
af aan mee  op en de massa’s enthousiaste suppor-
ters doen je al snel dromen van topprestaties op
het allerhoogste niveau. Ik heb er lang op moeten
wachten, ondanks het feit dat ik er dikwijls heel
dicht bij ben geweest. Maar nu het zover is wil ik
vrijdag ook proberen mijn kansen voor de toe-
komst groter te maken», klinkt het tot besluit bij
Vermeir. (LWK)

Atletiek
WOMMELGEMNAAR WINT KOGELSTOTEN 

TIJDENS GENTSE MEETING

Quintelier mist 
debuut bij seniores niet

Kogelstoter/discuswerper Matthias Quintelier
heeft op de indoormeeting in de topsporthal in
Gent op tweede kerstdag zijn debuut bij de senio-
res niet gemist. Hij won de competitie met
15m69.

Matthias Quintelier vocht in Gent een mooi duel
uit met ex-Belgisch kampioen Filip Eeckhout.
Quin telier zette een mooie reeks op het bord met
pogingen van 14m85, 15m15, 15m69, 15m43,
15m27, 15m47. Eeckhout werd tweede met
15m60m. Nathan Stas (12m79) werd derde en
meerkamper Ruben Devrieze uit Aartselaar vierde
met 12m15. Voor Quintelier was de 15m69 geen
persoonlijk record. Op het afgelopen BK alle cate-
gorieën in juni kwam de AVKA-atleet (toen nog als
junior) al tot 16m23 met de senioreskogel van
7,26kg. De 19-jarige Wommelgemnaar is met
18m19 ook Belgisch recordhouder bij de juniores
met de 6kg zware kogel. 

Marynissen 
Bij de vrouwen presteerde Elies Marynissen sterk
met de kogel. Ze kwam met haar 11m92 exact
20cm tekort voor de winst, die naar juniore Elise
Helsen (13m12) ging. Er namen 28 atletes deel aan
de kogelcompetitie. In het verspringen eindigde
Björn De Decker tweede na een razendspannende
competitie. Net zoals winnaar Leopold Kapata
zweefde de Bomenaar 6m28 ver bij de laatste po-
ging. Omdat Kapata een betere tweede poging
(6m85 tegenover 6m81 voor De Decker) had laten
noteren, werd hij winnaar. (BSE)

VOETBAL �KORT

� CITY PIRATES
Op vrijdag 30 december oefent City Pirates op eigen
veld tegen KVW Zaventem, de hekkensluiter in twee-
de amateurklasse B, met aftrap om 20 uur. Vier dagen
later, op dinsdag 3 januari, brengt tweedeprovincialer
's Gravenwezel-Schilde een bezoek aan het Jef Mer-
mansstadion. De aftrap van die match is eveneens
om 20 uur. (KDMM)

«Nochtans ben ik iemand die ge-
woonlijk niet zo emotioneel rea -
geert», blikt Sven Sophie op die be-
wuste avond terug. «Maar ik denk niet
dat ik die avond alleen was in het to-
nen van uitbundige vreugde. Het was
de meest memorabele match uit mijn
volleycarrière. Temeer omdat ik die
eigenlijk al had afgesloten als actief
speler en assistent-trainer geworden
was. Nadat Sander Depovere zich
bles seerde in het begin van de com-
petitie, ben ik opnieuw beginnen trai-
nen en toen onze Finse spelverdeler
Sippola in die halve finale even moest
vervangen worden, deed de coach
een beroep op mij. Ik ben die dag niet
meer uit de ploeg gegaan.»
«Het was ook een totaal onverwachte
ontknoping. We hadden de heen-
match in Maaseik redelijk zwaar ver-

loren, niemand verwachtte nog zo’n
terugkeer van ons en ik had helemaal
niet gerekend op speelgelegenheid.
We begonnen dan ook heel ontspan-
nen. Niks druk op de schouders. Spe-
len en zien waar we uitkwamen.»
Ziet Sophie de film van de wedstrijd
tegen Maaseik nog regelmatig in zijn
gedachten opduiken? «Neen, dat nu
ook weer niet. Maar toen ik enkele
weken geleden door Eric Van Drom
gevraagd werd om Vosselaar te de-
panneren, dacht ik bij mijn eerste
wedstrijd even terug aan Antwerpen.
Want de laatste match dat ik op het
terrein stond, was in het Sportpaleis.»
Legt het verhaal van vorig seizoen
geen extra druk op de huidige  spe-
lersgroep? Want velen gaan ervan uit
dat zo’n scenario zich kan herhalen.
«Misschien is er nu iets meer druk,


