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VIERDE PROVINCIALE D
MARC DAWYNDT - SK ELVERDINGE

«Match tegen Koksijde 
doet me twijfelen»
Het is moeilijk om nu al voorspellingen te maken,
maar het heeft er alle schijn van dat het openings-
duel tussen SK Elverdinge en VK Dadizele B een
wedstrijd tussen twee titelkandidaten wordt.
«De twee clubs worden door de andere tegenstan-
ders gewillig als titelkandidaat naar voren gescho-
ven», aldus trainer Marc Dawyndt. «Vraag is of we
die hoge verwachtingen kunnen inlossen. Het zou
straf zijn dat een ploeg die vorig seizoen maar elf
punten pakte, het jaar erop de hoofdvogel zou af-
schieten. Toegegeven, we zijn inderdaad gevoelig
versterkt. Vooral dan aanvallend. Maar er is meer
nodig. Individueel en fysiek denk ik ook dat de spe-
lers klaar zijn voor de openingsmatch, maar ik zag
tijdens de voorbereiding nog te weinig ploeg op het
veld staan. Tot vorige week had ik een heel goed
gevoel, maar de match van vorige zondag tegen
Koksijde doet me twijfelen. We wonnen wel met
5-2, maar ik had niet verwacht dat we twee tref-
fers gingen slikken. Elke diepe bal van Koksijde
zorgde voor doelgevaar. Die defensieve instabili-
teit deed me de voorbije dagen nog op zoek gaan
naar meer evenwicht in de ploeg.» (BPW)

FREDERIK WYDOODT - GS VOORMEZELE

«Scherp aan duel beginnen»
GS Voormezele trekt op de openingsspeeldag
van de competitie naar FC Westouter. Trainer
Frederik Wydoodt ging er deze week nog zijn
tenten opslaan.
«Niet om onze komende tegenstander te gaan
scouten, want ik ga altijd uit van de eigen sterkte
en kijk niet naar een tegenstander, maar wel
omdat ik samen met mijn vrienden deelnam aan
de Belcanto Classic», aldus Wydoodt. «We ver-
toefden al van vorig weekend in Westouter en
reden er afgelopen maandagavond de Belcanto
Classic. Met vijf tandems. Ik deelde een tandem
met mijn zoon. Ook ex-profs en goede vrienden
Peter Farazijn en Marc Maertens waren van de
partij met een duofiets. Toegegeven, we legden
niet het hele parcours af. We hebben twee ron-
den overgeslagen en aanschouwden de meute
met een glaasje in de hand. Zondag volgt het se-
rieuzere werk in Westouter. Willen we kans ma-
ken op succes, dan zullen we scherp aan het duel
moeten beginnen. Zoals we ook tijdens de oe-
fencampagne tegen Keiem en Ploegsteert de-
den, niet zoals afgelopen weekend tegen Wes-
tende. Toen waren we te gemakzuchtig.» (BPW)

KENNY POLLET - SASSPORT BOEZINGE

«Uitgaan van eigen sterkte»
Sassport Boezinge trekt vanavond voor zijn
eerste competitiematch naar Blankenberge.
De oranjehemden doen dat onder meer met
Kenny Pollet, die vorig seizoen nochtans be-
slist had om te stoppen met voetballen, maar
tot tevredenheid van de sportieve staff op zijn
beslissing terugkeerde.

«Ik had inderdaad beslist om een punt achter
mijn spelerscarrière te zetten», aldus Pollet. «Fa-
miliale en werkomstandigheden noopten mij
toen om die beslissing te nemen. Maar omdat
ook mijn vrouw na dertien jaar besliste om te
stoppen met lesgeven aan competitieturnen bij
haar club in Vlamertinge en ze daardoor meer
tijd kon vrijmaken voor de kinderen, leek het
ons niet opportuun om twee vriendengroepen
te verliezen. We hebben enorm veel vrienden
in het voetbal en het turnen en wilden die niet
tegelijk verliezen. Na alles goed te hebben over-
wogen, ben ik blij dat ik de beslissing heb geno-
men om te blijven voetballen. Ik wil er met Boe-
zinge dit seizoen weer voluit tegenaan gaan.»
«Onze voorbereiding was qua resultaten niet
super. We verloren een paar duels met tweede
rovincialers. Echter, problematisch was het nu
ook weer niet. We beleefden ook heel goede
momenten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de be-
kermatch in Couvin-Mariembourg, een tweede
amateurklasser, die we maar nipt verloren. Een
gelijkspel behoorde tot de mogelijkheden. Een

voorbereiding is maar zo goed of slecht als het
resultaat van de eerste match. We zullen van-
avond ontdekken waar we staan.»
«Een match in Blankenberge is voor ons altijd
moeilijk. Ik zeg niet dat Blankenberge ons zwar-
te  beest is, want we wonnen vorig seizoen nog
in Boezinge tegen hen, maar Blankenberge kan
altijd iets meer in eigen huis en is bovendien
een fysiek sterke ploeg. Tegen zo’n ploegen heb-
ben wij het altijd moeilijker. We voetballen lie-
ver tegen technisch sterke teams. Blankenberge
heeft met de broers Longueville, Feys, Stroo en
Vandenbussche heel wat sterkhouders in de
rangen. Bovendien beschikken ze o ver veel ge-
stalte, waardoor ze gevaarlijk zijn bij stilstaande
fases. Maar ook wij hebben onze kwaliteiten.
Laat ons vooral uitgaan van de eigen sterkte»,
besluit Pollet, die Oostkamp en Dadizele als ti-
telkandidaten naar voren schuift. (BPW)

VOETBAL
EERSTE PROVINCIALE

Kenny Pollet. VdB

EERSTE PROVINCIALE

DRAZEN KUKURIC - SK VLAMERTINGE A

«Verwacht tactisch steekspel»
Het heeft weinig gescheeld of Vlamertingecoach
Drazen Kukuric was nu trainer van SC Wielsbeke,
de club waar hij eerder al vijf seizoenen als speler
en drie jaar als trainer aan de slag was. Het hoeft
wellicht niet gezegd dat de openingsmatch van
de competitie, thuis tegen Wielsbeke, voor de
Belgische-Kroaat een speciale match is.

«Een paar seizoenen geleden werd ik enkele minu-
ten nadat ik mijn jawoord aan Wevelgem had gege-
ven, opgebeld door Jean-Pierre Deleersnijder van
Wielsbeke, de zoon van wijlen Frans Deleersnijder»,
aldus Drazen Kukuric. «Indien ik mijn woord toen
niet aan Wevelgem had gegeven, behoorde een
tweede ambtstermijn bij Wielsbeke zeker tot de mo-
gelijkheden en was ik nu misschien nog trainer in
Hernieuwenburg. Toegegeven, Wielsbeke ligt me na
aan het hart. Ik herinner mij dat ik indertijd als speler
een zware blessure opliep bij Harelbeke. Door die
blessure was Harelbeke niet geneigd om mijn con-
tract te verlengen. Dit terwijl ik een contract nodig
had om in België te kunnen blijven. Frans Deleersnij-
der, met wie ik een heel speciale band opbouwde,
bood me wel een contract aan. Ik was daarna vijf
jaar speler en drie seizoenen trainer van Wielsbeke.
Vervlogen tijden waar ik graag aan terugdenk. We
zullen Wielsbeke zondag met open armen ontvan-
gen.»
«Echter, plaats voor sentiment zal er op het veld niet
zijn. Iedereen wil de eerste match van de competitie
winnen. Ik zag Wielsbeke tweemaal aan het werk.
Afgelopen weekend nog op Jong Zulte, een match
die ze met 0-3 wonnen. Ze speelden in vergelijking
met de eerste match die ik zag, een match die ze ver-
loren, in een andere formatie en systeem. Het wordt
dan ook moeilijk om er onze tactiek op af te stem-
men. Wielsbeke is een ploeg die steeds vanuit een
goede organisatie voetbalt en een tegenstander in
de omschakeling pijn kan doen. Wielsbeke slikt heel
weinig goals, maar ook wij incasseerden in de voor-
bereiding amper doelpunten. Ik verwacht een tac-
tisch steekspel. Ik ben blij dat Verhelst, een gevaar-
lijk heerschap in balbezit, de voorbije match weer in-
zetbaar was. Ik hoop met Pirmin nog iets meer in de
box van de tegenstander te kunnen komen.» (BPW)

VOETBAL DERDE
PROVINCIALE A

NORBERT SIOEN - FC PASSENDALE

«Meteen kaskraker»
Met een thuismatch tegen buur Bese-
lare kon de kalendermaker geen betere
keuze maken voor promovendus Pas-
sendale. Al volgen er dit seizoen nog
leuke streekduels.
«We werden inderdaad in een heel
mooie reeks ingedeeld», aldus Norbert
Sioen. «Het was ooit anders. Na Bese-
lare volgen met confrontaties tegen
Geluveld, Staden, Westrozebeke en
Houthulst nog serieus wat interessan-
te confrontaties. Wat een verschil met
vorig seizoen, toen we ingedeeld wer-
den in een reeks van amper veertien
ploegen, die na het forfait van Menen
nog werd uitgedund. We zijn niet alleen
tevreden dat we in een mooie reeks
mogen starten, maar vooral ook dat
het in derde provinciale is. Tenslotte
zijn we verheugd om steeds op zater-
dagavond te mogen voetballen. Vroe-
ger moest ik als secretaris elke ploeg
aanschrijven. Sinds dit seizoen heeft de
Bond de rollen omgekeerd en moeten
de tegenstanders die bezwaar hebben
tegen zaterdagavond 15 augustus pro-
test aantekenen. Niemand dit dat
deed. Met Beselare staat meteen een
kaskraker geprogrammeerd. Het is
voor beide clubs een belangrijk duel,
want niemand wil zijn start missen. Het
behoud is onze enige ambitie.» (BPW)

VOETBAL SELECTIE

TWEEDE AMATEURKLASSE A
KSCT Menen - Quartier (verrekking) is uit.
Aissa onderging een operatie aan de menis-
cus. Selectie: De Nayer, Degruyter, Cottignie,
Huysentruyt, Merchiers, Lekhechine, Bochet,
Nkou, Demedts, Buyssens, Atieda, Gallo, Be-
lasfar, Gassama, Dewaegemaeker, Iukinga,
Musenge. (DBEW)

WIELRENNEN
ELITE Z/C EN BELOFTEN

Jochen Deweer 
in Beveren-Leie

Deelnemers: 72 voor 25 ronden.
Zevental: in de eerste ronde werd een kop-
groep van zeven gevormd. Jo Maes, Jonathan
Breyne, Mats Compernolle, Maximilien Pi-
coux, de Fransman Anthony Macron, Kenny
Constant en Kilian Baillievier sloegen de han-
den in elkaar.
Gelost: in ronde vijftien haakten Breyne en
Baillievier voorin af. Vier ronden verder ver-
loor ook Macron zijn plaats in de spits.
Aansluiting: na een reactie van Kevin Van
Impe kregen de vier leiders gezelschap van
drie renners, maar ook het peloton keerde te-
rug. In de finale werd een uitval van David
Geldhof en Kenny Constant afgeslagen.
Massaspurt: Jochen Deweer was de snelste
voor Arne De Groote, Cédric Defreyne en Ke-
vin Lava. Voor Deweer was het de achtste sei-
zoenzege. (FHN)

BRECHT VERSTRAETE EN EENDRACHT WERVIK KLAAR VOOR SEIZOEN

«Een verplaatsing naar Oostkamp is
alvast geen gemakkelijke opdracht om
te beginnen», reageert de ervaren
middenvelder Brecht Verstraete.
«Oostkamp zal dit seizoen veruit de
beste ploeg van de reeks zijn. Zeker
thuis, want dan zijn ze moeilijk te
kloppen.  Ze spelen op kunstgras en is
dat voor hen ook een voordeel, want
we zijn het niet gewoon om op zo’n
ondergrond te voetballen. Eerlijk ge-
zegd, de staat van ons terrein en de
twee oefenvelden trekt op niks. Ik be-
grijp niet dat de stad daaraan niks
doet. Dat is ook jammer voor de jeugd-
opleiding. Het is goed genoeg om je
voet om te slaan. Het terrein waar de
duiveltjes spelen, is precies een ‘patat-
tenveld’.»

Geen goede herinneringen
Geel-rood bewaart alvast geen goede
herinneringen aan de komende te-
genstander want vorig seizoen werd
twee keer verloren tegen Oostkamp.
Hun trainer Dieter Lauwers kwam
Wervik vorige zondag scouten tijdens
de bekerwedstrijd tegen SV Wevel-
gem City. Het team van trainer Maxim
Vandamme heeft me een openings-
match tegen SV Oostkamp en dan vol-

gende week zaterdag thuis e derby te-
gen VK Dadizele op papier alvast een
zware start. «Ik denk wel dat we klaar
zijn voor de competitiestart», aldus
Verstraete. «De trainer gaf dinsdag op
de training aan dat hij van iedereen in
de voorbereiding content is. In de oe-
fenwedstrijden thuis tegen KSCT Me-
nen en KVK Westhoek behaalden we
een goed resultaat. Conditioneel zijn
we ook goed. Ik ben blij dat de compe-
titie aanvangt, want ik heb liever een
gewoon weekprogramma. Met drie
trainingen en een wedstrijd.»»

Dure plaatsen
De plaatsen zullen alvast duur zijn bij
de Tabaksploeg. «Voor elke positie heb-
ben we twee gelijkwaardige spelers»,
beaamt de ex-speler van Sassport Boe-
zinge, VK Ieper en FC Langemark.
«Voor de trainer wordt het een moei-
lijke keuze. We zullen een goede ben-
de hebben. Ik heb er alvast een goed
gevoel in. Hopelijk zijn we gespaard
van blessures. Het zou moeten lukken
om mee te draaien in de top vijf. De top
drie zal moeilijk zijn.»
De hoofdsponsors zijn allemaal geble-
ven. Meubelen Europe is één van de
nieuwe sponsors op de uitgaanskledij.

Eendracht Wervik opent vanavond het seizoen op 
SV Oostkamp. Beide ploegen degradeerden uit
de derde amateurklasse. 

ERIK DE BLOCK

Brecht Verstraete: «Meedraaien in de top vijf moet lukken.» VdB

«Heb er een goed gevoel in»

WIELRENNEN

PK VROUWEN ELITE IN HULSTE

Chayenne Vranken solo, Saartje
Vandenbroucke pakt provinciale titel
Met een late solo schreef Chay-
enne Vranken in Hulste de GP
Agristo op haar naam.

De renster van Sprinters Mal-
deren won met bijna anderhal-
ve minuut voorsprong. De
sprint om de tweede plaats
ging naar de Duitse Daniela
Gass voor Saartje Vanden-
broucke die de West-Vlaamse
titel veroverde.
In de tweede van elf ronden
bundelden Bonnie Delanote en
de Nederlandse Quinty Van de
Guchte de krachten. Het duo
liep tot vijftig seconden uit,
maar in de tweede koershelft
schoot het peloton in actie. Drie

ronden voor het einde was het
liedje van de twee vroege
vluchters uitgezongen. Daarna
gebeurde niets tot Vranken in
de slotronde alles op alles zette.
Het peloton liet het tempo fors
zakken zodat Vranken in een
minimum van tijd zegezeker
was. Met 1'20 voorsprong won
ze deze nationale koers. 
Daniela Gass was overtuigend
de snelste van het peloton. Drie
West-Vlaamse rensters maak-
ten de top vijf vol en mochten
het West-Vlaamse podium op.
De kampioenstrui ging naar
Saartje Vandenbroucke, die
Lara Defour en Julie Stockman
voorafging. (FHN)

EERSTE PROV.
ZATERDAG 31/08/2019
19:00 SC B’berge-Boezinge
19:00 RC Lauwe-RC Waregem A
20:00 Oostkamp-Wervik
ZONDAG 01/09/2019
15:00 Anzegem A-WS Lauwe
15:00 Oostduink.-Varsenare
15:00 Vlamertinge A-Wielsbeke A
15:00 Zedelgem-Poperinge A
15:00 Dadizele A-Wevelgem-C. A

TWEEDE PROV. A
ZATERDAG 31/08/2019
17:00 Merkem Sp.-Diksmuide A
19:00 Meulebeke-Damme
ZONDAG 01/09/2019
15:00 Bredene-VV Tielt
15:00 Jabbeke-Lichterv.
15:00 Kanegem-Veldegem
15:00 Nieuwpoort A-Heist A
15:00 Snaaskerke-De Haan
15:00 Kortemark A-Eernegem

TWEEDE PROV. B
ZATERDAG 31/08/2019
18:30 Kom.-Waas-Avelgem A
19:00 Otegem-Zwevegem
19:30 Cl. Roeselare-Rumbeke
ZONDAG 01/09/2019
15:00 Beveren-L.-Heestert
15:00 Deerlijk-Nieuwkerke
15:00 Geluwe-Zonnebeke
15:00 Moen-Dottenijs A
15:00 Moorslede-De Ruiter

DERDE PROV. A
ZATERDAG 31/08/2019
18:30 VV Koekelare-Ploegsteert
19:00 Passendale-Beselare
19:30 De Panne A-Keiem
19:30 Diksmuide B-Westrozeb.
ZONDAG 01/09/2019
15:00 Houthulst A-Staden
15:00 Proven-Geluveld
15:00 Zarren-Brielen
15:00 Veurne A-Dikkebus

DERDE PROV. B
ZATERDAG 31/08/2019
19:00 Sperm.-M’kerke-Lissewege
19:30 SK Torhout-Ichtegem
ZONDAG 01/09/2019
15:00 Lombardsijde-Zwevezele B
15:00 Loppem-Oudenburg
15:00 Moerkerke-Gistel
15:00 HO Oedelem-St.-Joris
15:00 St.-Kruis-J. Male
15:00 Beernem A-D. Brugge

DERDE PROV. C
ZATERDAG 31/08/2019
19:00 Ingooigem-D. Beveren
19:30 Wevelgem-C. B-Aarsele
ZONDAG 01/09/2019
15:00 Ardooie-Mandel United
15:00 Bissegem-Aalbeke
15:00 Gits-Emelg.-Kachtem
15:00 Heule-Lendelede
15:00 SV Kortrijk-Hooglede
15:00 Moorsele A-Ledegem A

VIERDE PROV. A
ZATERDAG 31/08/2019
18:00 Koksijde-Westende
19:00 Veurne B-Lo-Reninge
ZONDAG 01/09/2019
14:00 Kortemark B-Langem.-Poelk.
15:00 Adinkerke-Nieuwpoort B
15:00 Handzame-Alveringem
15:00 Jonkershove-De Panne B
15:00 Nieuwkap.-Houthulst B

VIERDE PROV. B
ZATERDAG 31/08/2019
19:30 Dudzele-E. Brugge
19:30 Zandvoorde-Dentergem
ZONDAG 01/09/2019
15:00 Aartrijke-Heist B
15:00 Hertsberge-Steenbrugge
15:00 Rudderv.-Zerkegem
15:00 Ruiselede-Beernem B
15:00 Wenduine-Pittem
15:00 Westkapelle-Doomkerke

VIERDE PROV. C
ZATERDAG 31/08/2019
18:00 Avelgem B-Stasegem

19:30 RC Waregem B-Anzegem B
ZONDAG 01/09/2019
15:00 Bellegem-W. Kortrijk
15:00 Desselgem-Marke
15:00 Hulste-Vijve
15:00 FC Kuurne-SV Ingelmunste
15:00 Rekkem-Helkijn

VIERDE PROVINCIALE D
ZATERDAG 31/08/2019
18:00 Winkel Sp. B-Poperinge B
19:00 Zillebeke-Houthem
ZONDAG 01/09/2019
13:45 Vlamertinge B-Hollebeke
15:00 Elverdinge-Dadizele B
15:00 Kruiseke-Reningelst
15:00 Westouter-Voormezele
15:00 Ledegem B-Vleteren

EERSTE PROV. VROUWEN
ZONDAG 01/09/2019
14:00 L. Oudenb.-Heist
14:15 VV Koekelare-Rudderv. A
14:30 D. Egem B-FWD Merkem B
14:30 Avelgem A-Reningelst
15:00 Bredene A-CerkelLad. A
15:00 Staden A-Zonnebeke

TWEEDE PROV. VROUWEN
ZATERDAG 31/08/2019
18:45 Houthem-Dadizele
ZONDAG 01/09/2019
12:30 Handzame-Brielen
13:00 Desselgem-Famkes WDM C
15:00 Menen United-Wevelgem
15:00 Staden B-Sint-Joris
15:00 Oostrozebeke-CerkelLad. B
15:00  Westhoek A-RC Harelbeke B

DERDE PROV. VROUWEN
ZATERDAG 31/08/2019
19:30 Veurne-De Haan
ZONDAG 01/09/2019
13:00 Staden C-Kortrijk
13:30 Avelgem B-Alveringem A
14:00 Westhoek B-RC Harelbeke C
14:30 Gullegem-Bredene B
15:00 Egem D-Oudenburg
15:00 Rumbeke-Leffinge
                                                             (JG)

PROVINCIALE VOETBALKALENDER
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