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ANTWERPEN 

“Na onze mindere dag in Ie-
per, mochten we in Sint-Ni-
klaas opnieuw de halve finale 
betwisten”, zegt Van den 
Vonder, die in de zaal voor 
Antwerp Ladies uitkomt. “In 
de poulewedstrijden namen 
we vlot de maat van Hanne 
en Lotte Schaekers. Nadien 
verloren we twee keer met 
het kleinste verschil tegen 
Leen Van Grinsven – Birthe 
Wittock. Onze kwartfinale te-
gen  Maud Catry – Kim Liec-
kens kostte veel krachten. In 
de halve finale moesten we 

de duimen leggen tegen Julie 
De Beule – Nina Coolman.”

“Niveau sterk gestegen” 

“Ik hoop dat we binnenkort 
nog eens met een finaleplaats 
kunnen pronken. Mouha - 
Gielen steken erboven uit, 
maar alle andere ploegen 
moeten we aankunnen. Al 
wordt het niet simpel, want 
het niveau in België is op-
merkelijk gestegen. Wij trai-
nen twee keer samen. Meer 
kan niet, door de job van Ste-
phanie. Daarnaast tracht ik af 
en toe extra te trainen. Maar 
onze opponenten beginnen 
ons te kennen. Ze weten in-
tussen wat onze sterke en 
mindere kanten zijn en dat 
maakt wel eens het verschil”, 
besluit Lisa Van den Vonder. 

 (divb)

BEACHVOLLEYBAL  BK-MANCHE SINT-NIKLAAS 

Lisa Van den Vonder moet vrede nemen met 
brons: “Ze beginnen ons te kennen”
Op de Grote Markt in Sint-
Niklaas stond vorig week-
end de zevende manche van 
het BK beachvolleybal op 
de agenda. Lisa Van den 
Vonder en Stephanie Van 
Bree moesten vrede nemen 
met brons. Godden finishte in de 3.000 

m sleepte als elfde in 
11'06”88, 25 seconden boven 
haar recordtijd. “Het was niet 
goed”, vond ze. “Ik had veel 
stress, waardoor mijn start 
niet goed was. De atlete voor 
me liep een tempo dat ik nor-
maal aankan, maar ik moest 
een gat laten. Ik probeerde de 
achterstand zo klein mogelijk 
te houden. Omdat ik daar zo 
hard op focuste, vergat ik de 
balk, en daar knalde ik in de 
derde ronde met mijn knie te-
genaan. Mijn knie bloedde, 
maar ik voelde aanvankelijk 
niet veel pijn. Daarna heb ik 

met een zo goed mogelijke 
techniek de balken proberen 
te nemen. Mijn tijd was niet 
goed.” 

Godden, die vandaag haar 
21ste verjaardag viert, deed 
wel belangrijke ervaring op. 
“De stress heeft me dood ge-
daan. Het was mijn eerste in-
ternationale wedstrijd. Mocht 
ik opnieuw kunnen lopen, 
met de ervaring die ik nu  
heb, zou dat een pak schelen. 
Maar het is geen schande. Ik 
hoor van veel Belgische top-
pers dat hun eerste buiten-
landse ervaring tegenviel. Ik 
kan hier alleen maar van 
groeien.” 

Normaal zou Godden dit 
weekend op het BK de 1.500 
m lopen. “Door mijn pijnlijke 
knie heb ik moeten afzeggen. 
Er is een grote bloeduitstor-
ting, maar de dokter denkt dat 
het spoedig in orde komt.”  
(basp)

ATLETIEK  EUROPABEKER FINLAND 

Elke Godden genekt door stress
Elke Godden debuteerde 
vorig weekend in de Belgi-
sche ploeg op de Europabe-
ker in het Finse Vaasa. 
Door de stress en een pijn-
lijke aanvaring met de 
balk, presteerde ze niet op 
haar normale niveau.

VOETBAL 
PROXIMUS LEAGUE 
KFCO BEERSCHOT WILRIJK 
De voorbereiding van KFCO Beer-
schot Wilrijk start vandaag met de 
medische en fysieke testen. Ook don-
derdag en vrijdag staan er nog tes-
ten op het programma. Zaterdag om 
9.30u en om 14.30u volgen op de oe-
fenterreinen aan het Universiteits-
plein de eerste trainingen. Zondag is 
er, na trainingen om 9.30u en om 
14u, om 18u een eerste oefenwed-
strijd bij SV Nielse (Boomsestraat in 
Niel). Dylan Ragolle en Marlon Perei-
ra kregen te horen dat de club geen 
beroep meer op hen zal doen, ook al 
hebben ze nog een contract. Onder-
tussen kreeg men de officiële toe-
zegging van de bond dat de K van 
Koninlijk opnieuw mag worden ge-
bruikt.
Het oefenprogramma is gekend. 
Blikvanger wordt de ‘Memorial Marc 
Steenackers’, die een jaarlijkse tradi-
tie moet worden. Dit jaar wordt het 
op 22/7 (16.30u) een thuiswedstrijd 
tegen AA Gent. De rest van het oe-
fenprogramma: 2/7 18u: SV Nielse - 
KFCO, 6/7 19.30u: E. Zoersel - KFCO, 
8/7 tot 15/7: stage/oefenkamp in 
Mierlo (Nederland), 15/7 19u: Sint-
Truiden - KFCO (terrein Thes Tessen-
derlo), 19/7 19.30u: KFCO - Oosterzo-
nen (Terein Universiteitsplein in Wil-
rijk), 23/7: fandag, 19.30u: KFCO - 
Knokke (terrein Universiteitsplein in 
Wilrijk), 30/7: in het Olympisch Sta-
dion, tegenstander nog vast te leg-
gen. (hf)
TWEEDE AMATEURKLASSE 
OEFENPROGRAMMA CAP-
PELLEN 
8/7 18u: Cappellen - Antwerp; 19/7 
19.30u Cappellen - Waasland-Beve-
ren; 23/7 15u: Sint-Lenaarts - Cappel-
len; 25/7 19.30u: ’s Gravenwezel-
Schilde - Cappellen; 29/7 Cappellen - 
Antwerp (beloften), 3/8 20u: Cappel-
len - City Pirates, 6/8 16u: Spy of Pe-
che - Cappellen (beker van België), 
9/8 19.30u: Berchem - Cappellen; 
13/8: Beker van België of oefenwed-
strijd; 15/8 16u: Sint-Niklaas - Cap-
pellen; 20/8, 16u: Beker van België of 
oefenwedstrijd; 22/8 19.30u: VW 
Hamme - Cappellen; 27/8 16u: Beker 
van België of oefenwedstrijd; 29/8: 
Woluwe Zaventem - Cappellen.  (en)
ATLETIEK 
NATUURLOOP BOECHOUT 
BERT BOONEN 
106 lopers namen deel aan de 10 kilo-
meter, 43 aan de 6,75 kilometer en 
60 aan de 3,35 kilometer. Bert Boo-
nen won de 10 kilometer in 36’11.  
(basp)
VIJFDUIZEND METER 
SOUFIANE BOUCHIKI 
Soufiane Bouchikhi is er niet in ge-
slaagd om in het Franse Carquefou 
de limiet te lopen op de 5.000 meter 
voor het WK in Londen. Hij bleef ste-
ken op 13’38”10. Op de Nacht van de 
Atletiek (22/07) onderneemt Bou-
chikhi een nieuwe poging om de li-
miet van 13’22”60 te halen. (basp)
TAEKWONDO 
WK 
SALAHEDDINE BENSALAH 
Salaheddine Bensalah is er op het 
WK in het Zuid-Koreaanse Muju niet 
in gelukt een medaille te pakken. De 
voormalige Europese kampioen bij 
beloften en juniores ging er in de 
achtste finales uit tegen de de Rus 
Mikhail Artamonov.  (mabe)
TENNIS  
ITF DE HAAN 
ELIESSA VANLANGENDONCK  
Op het ITF-tornooi in De Haan 
(15.000 dollar) plaatste Eliessa Van-
langendonck (WTA 794) zich voor de 
tweede ronde. De speelster van TC 
Forest Hills (Wommelgem) won met 
7-6, 1-6, 7-5 tegen de Nederlandse 
Chayenne Ewijk (WTA 615). (cpm)

VOETBAL JUPILER PRO LEAGUE 

“Ik ga alles en 
iedereen bij 
Lierse missen”

Op het veld is hij soms een
nachtmerrie voor zijn tegen-
standers. Gisteren toonde hij 
zijn meer timide kant. Ambitie 
heeft hij natuurlijk wel, al wil 
hij niet prijsgeven hoe ver die 
reikt. “Wanneer ik tevreden zal
zijn over mijn eerste seizoen 
bij Genk? Ik heb een persoon-
lijk doel, maar dat houd ik voor 
mezelf. Natuurlijk wil ik zo
veel mogelijk spelen. Maar het
belangrijkste is dat het met het 
team goed gaat.”

Je had al vrij snel een ak-
koord met Genk, maar Lier-
se rekte de onderhandelin-
gen. Nooit getwijfeld of het 
wel in orde zou komen?

“Neen. Natuurlijk hield ik re-
kening met alle mogelijke sce-
nario’s, maar al bij al ben ik 
rustig gebleven. De mensen uit 
mijn omgeving stelden me ge-
rust, dus ik had vertrouwen in 
een goede afloop.”

Je kon ook naar andere 
clubs. Waarom dan toch 
Genk?

“Omdat het een mooie club is
die past bij mijn manier van 
spelen. Mijn entourage en ik 
vinden dat Genk behoort tot de
top in België.”

Bij Lierse was je een certi-
tude, hier zal je moeten 
knokken voor je plek. De 
concurrentie op de flank is 
groot.

“Ik ben me ervan bewust dat
ik keihard zal moeten werken, 
maar daarvoor deins ik niet te-
rug. Dat geldt voor iedereen in 
de ploeg.”

Hier en daar word je al de 
nieuwe Bailey genoemd.

“Ik denk dat dat niet klopt.
Eerst en vooral heb ik niet de-
zelfde huidskleur. (grinnikt) 
Verder zijn Bailey en ik totaal 
verschillende spelers en zie ik 
zeker over het gedeelte naast 
het voetbal geen overeenkom-
sten.”

Hoe kijk je terug op je perio-
de bij Lierse? Ga je iets of ie-
mand missen?

“Ik ga alles en iedereen mis-
sen. Zeventig procent van de 
ploeg ken ik al vanaf mijn tien-
de. Zij zijn familie geworden. 
Ik heb er een goeie tijd beleefd,
maar natuurlijk waren er – ze-
ker die eerste jaren – ook 
moeilijke periodes. Maar ik
denk niet dat er iemand in Lier
is die ik de hand niet kan 
schudden.”

Je koos in Genk voor rug-
nummer 29. Zit er een ver-
haal achter?

“Ja. Mijn vader is ook voet-

baller geweest. Met hem heb ik 
vaak overlegd. We hebben en-
kele cijfertjes samengevoegd 
en zo zijn we bij 29 uitgeko-
men.”

Slotvraag: je bent Angolees 
en Belg. Voor welke natio-
nale ploeg ga je kiezen?

“Ik heb al enkele uitnodigin-
gen gekregen voor de Angolese 
nationale ploeg. Ik ben daar 
niet op ingegaan, omdat ik me
volledig wilde focussen op 
Lierse. Ik wil ook alle opties 
openhouden. Alles op zijn tijd. 
De volgende taak is me door-
zetten in Genk, daarna zien we 
wel verder.”

Benson Manuel wil bij Genk niet de 
nieuwe Bailey worden genoemd
Zeg niet Manuel Benson, 
maar Benson Manuel (20). 
Benson de voornaam, Ma-
nuel de achternaam. Toch 
gaat hij door het leven als 
Benson. Dat is ook de 
naam die op het shirt van 
de Belg met Angolese roots 
prijkt. Op ’t Lisp brak hij 
vorig seizoen helemaal 
door en in Genkse kringen 
wordt hij al de nieuwe Bai-
ley genoemd. “Maar ik zie - 
zeker naast het veld - geen 
gelijkenissen.”

ROGER COX

BENSON MANUEL
RACING GENK

“Ik weet dat ik hier 
keihard zal moeten 
werken, maar 
daarvoor deins ik niet 
terug”

Benson aan het werk op training bij Genk.JE
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