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EERSTE KLASSE A

SÉBASTIEN BRUZZESE - KV KORTRIJK

«Moeskroen
deed ons veel pijn»
KV Kortrijk speelde dit seizoen al enkele
zwakke helften, maar die eerste helft
zondagavond in Moeskroen was drama-
tisch. De buren veegden de Kerelscom-
pleet onder de mat. «Ze deden ons veel
pijn», constateert Sébastien Bruzzese,
die ervoor zorgde dat zijn team veel lan-
ger dan verdiend in de running bleef.

De Kortrijkse doelman stopte eerst Allagui
af, toen die een slappe voorzet van Rouge-
aux onderschepte en alleen op doel kon af-
gaan en redde na de pauze zelfs een straf-
schop van de Moeskroense spits. 
«Het was al onze vijfde penalty in zeven
matchen die we tegen kregen. Het was tijd
dat ik er een pakte», zegt Bruzzese. 
Hij had wel een woelige avond meege-
maakt. «Ze hadden een supergoede men-
taliteit. Ze voerden een hoge pressing en
waren fysiek klaar voor deze wedstrijd»,
stelt hij eerlijk vast.
Trainer Yves Vanderhaeghe kon het alleen
maar beamen.
«De eerste helft waren we niet klaar voor
de duels. We waren veel te slap, kwamen
fysieke kracht tekort en zetten geen druk
op de bal. Ik hoopte dat we ondanks alles
met 0-0 naar de kleedkamer konden gaan,
maar toen viel hun goal net voor de rust.»
De goal kwam er na een ingekopte corner,
die via de paal in de bovenhoek terecht-
kwam. Dat de kleine D’Haene daar werd
geposteerd, vindt Bruzzese geen verkeer-
de beslissing. «Hoe vaak op een seizoen
komt die bal daar helemaal bovenin de
hoek terecht? Grotere jongens kunnen we
maar al te goed gebruiken in het straf-
schopgebied zelf.»
De Luikenaar zorgde vroeg na de rust wel
voor een keerpunt door de strafschop te
redden. «De bal circuleerde nadien beter,
we waren ook heel dicht bij een goal met
dat schot van De Sart tegen de paal. Maar
toen vielen we met tien en was het over.» 
Dat was de schuld van een zwakke Rouge-
aux, eerst auteur van een handsfout die
tot de strafschop leidde, nadien onnodig
zijn tegenstander uit het evenwicht du-
wend aan de zijlijn.
Daarmee heeft KVK alle kansen om mee in
de flow te zijn gemist. Met één op negen is
het zijn behoorlijke start helemaal kwijt,
met acht op 21 heeft het dringend een zege
nodig om weer enigszins bij te benen. (ESK)

EERSTE 
PROVINCIALE

Eendracht Wervik won zondag op
Excelsior Zedelgem, dat sedert dit
seizoen op kunstgras speelt,  met
1-3. 

«Dat was zeker niet in ons nadeel,
in vergelijking met de staat van
ons terrein», aldus Jelle Popelier.
«Uiteindelijk wonnen we wel ver-
diend. Nochtans waren we in de
eerste helft (0-2-ruststand, red.)
heel zwak. We klommen op voor-
sprong na een mooi uitgespeelde
actie, maar leden in de eerste helft
ook veel onnodig balverlies. De
thuisploeg kreeg wat kansen. Ge-
lukkig scoorde ze niet. Ofwel
bracht onze doelman Vanbra-
bandt redding ofwel gingen de
ballen naast ofwel was er nog net
op tijd een verdediger terug. Na de
rust waren we iets rustiger aan de
bal en hadden iets meer balbezit.
We hadden de partij redelijk on-
der controle. Na de 0-3 was de
match gespeeld. We kwamen niet
echt onder druk te staan. Zedel-
gem is een ploeg waarbij de spe-
lers knokken voor elkaar en heeft
nogal wat duelkracht. Ik vind het
een degelijke goede ploeg.»
Het team van trainer Vandamme
was op SV Oostkamp en thuis te-
gen VK Dadizele toe aan een moei-
lijke start. «Na onze één op zes was

JELLE POPELIER EN EENDRACHT WERVIK HALEN OPGELUCHT ADEM NA EERSTE SEIZOENZEGE

«Winnen in Zedelgem was een must»

het een must om zondag te win-
nen en de aansluiting te behou-
den», aldus Popelier. «Met één of
twee op negen waren we niet mee.
Nu dus wel en hopelijk zijn we ver-
trokken. Zaterdagavond komt C
Poperinge langs, een voor mij to-
taal onbekende ploeg.»
De plaatsen bij geel-rood zijn dit
seizoen heel duur. Popelier stond
al elke keer aan de aftrap. «Tijdens
de voorbereiding was ik minder,
nu krijg ik het vertrouwen van de
trainer», klinkt het. «Ik hoop dat
het zo blijft. Vooral in aanvallend

opzicht zijn de plaatsen duur. Zo
geeft iedereen het beste van zich-
zelf en is dat wel een voordeel.»
Kenneth Neve viel tijdens de op-
warming uit. Hij zou in principe
starten maar voelde last achteraan
de bil. Mogelijk gaat het om een
verrekking. Spits Teddy Bouchart
behoorde niet tot de selectie. Sha-
ne Declercq verdween ook uit de
selectie. Beiden stonden vorige
week tegen Dadizele aan de af-
trap. De Fransman Rémi Destroies
mocht voor de eerste keer starten.
(DBEW)

Jelle Popelier stond al elke match in de basis. VdB

MATT DEMETS GENIET VAN WINST KVK WESTHOEK

«Eerste punten van seizoen doen deugd»
Enorme vreugde bij
KVK Westhoek na de
2-1-zege tegen Ronse.
In de extra tijd viel de
winninggoal op hoek-
schop. 

ERIK DE BLOCK

«We wisten dat de bezoekers niet
goed waren op corners», aldus Matt
Demets, die de gelijkmaker scoorde.
«Uit verslagen van de scouting bleek
dat Ronse al drie doelpunten slikte na
een corner.»
«Die eerste punten van het seizoen
doen alvast deugd», gaat de 22-jarige
Demets voort. «In de eerste twintig
minuten vond ik Ronse beter. Nadien
kwamen we beter in de wedstrijd. De
tweede helft was meer evenwichtig.
We speelden toen in blok, terwijl
Ronse niet zo goed meer was.»
Matt Demets is nieuw in het Crack
Stadion in Ieper. Hij speelde vorig sei-
zoen bij KRC Harelbeke en twee sei-
zoenen geleden bij KSCT Menen. «Vo-
rig jaar brak ik mijn sleutelbeen en
speelde een poos niet», aldus De-
mets. «Hier voel ik me goed. Ik kwam
naar KVK Westhoek samen met een
aantal ex-spelers van Menen. Zo is
Valentin Mahieu een goede vriend.»

Door de blessure van de nieuwe spits
Ousmane Diakho moest trainer De-
vos sleutelen aan de opstelling. «Ik
stond voorin samen met Seppe Gan-
tois rond mij», aldus Demets. «Toen
Mandi inviel, rekenden we op zijn
snelheid en gingen Seppe en ik op de
flanken spelen.» 
Aanvoerder Jonas Vandermarliere en
maats hebben alvast een zware start.
«Zondag maken we de verplaatsing

naar Sparta Petegem. Opnieuw een
duel met een ploeg voor de top vijf.
Het zal weer moeilijk zal zijn», aldus
Demets.
«We gingen tegen Ronse content ge-
weest zijn met een punt en dat ging
op basis van de tweede helft verdiend
zijn», pikt trainer Peter Devos in. «De
eerste twintig minuten hadden we
het lastig. Ronse liet in de tweede
helft niet veel meer zien. Iedereen

heeft zijn taken perfect uitgevoerd en
dat is belangrijk. We moeten daaruit
leren naar de toekomst toe.»
Het bestuur was voor aanvang van de
competitie duidelijk met de bood-
schap ‘kansen voor jonge spelers’.
Centrale verdediger Martijn Kirilov
(19) scoorde op corner het beslissen-
de doelpunt. «We geven hem het ver-
trouwen en hij bewijst dat nu», aldus
de coach. «Wat positief is.»

Demets (r.) en Decock zetten Ronsespeler Dauchy vast. VdB

BASKETBAL EERSTE LANDELIJKE VROUWEN

«Heel blij met onze competitiestart»
Blue Cats Ieper won zaterdag-
avond met een handvol punten
verschil op bezoek bij Sint-Kate-
lijne-Waver B (56-60). 

«We gingen heel moeizaam van
start», klinkt het bij Lotte Vanacker.
«Naarmate de match vorderde, be-
gonnen we echter beter te spelen.
We hebben moeten vechten tot het
einde, maar het leverde ons wel de

overwinning op.»
«Met onze twee op twee als opener
van de competitie, zijn we uiteraard
heel tevreden. Beter kan immers
niet», gaat Vanacker voort. «Onze
ambitie  dit jaar is om beter te doen
dan vorig seizoen. We zullen er het
hele jaar door voor moeten blijven
werken, maar als we spelen als een
team, dan kunnen we een heel mooi
jaar beleven. We zitten ook nog met

wat afwezigen, dus eens voltallig
zullen we nog meer mogelijkheden
hebben. We hebben de ideale start
gemaakt, het is aan ons om dat zo
lang mogelijk vol te houden», aldus
nog Vanacker. «Hoe langer we een
eerste nederlaag kunnen uitstellen,
hoe liever natuurlijk. We werken
keihard voort op training en gaan
elke keer voor de overwinning spe-
len.» (BVDO)

TRIATLON

Mets en Deldaele trekken aan
het langste eind in Ieper
De Sportics Triathlon in Ieper groeide, als afsluiter
van het seizoen voor veel atleten, met meer dan
vijfhonderd deelnemers uit tot een groot succes.
Bij de mannen verschenen met Tom Mets, Hannes
Cool en Tim Brydenbach zelfs drie voormalige Bel-
gische kampioenen aan de start. Bij de mannen
ging de zege naar Leuvenaar Mets. Na het zwem-
men en fietsen lag 3PT-atleet Brecht Van Vooren
verrassend aan de leiding. Op een handvol secon-
den van de leider volgde een drietal met Mets,
Cool en Matthias Allegaert bij het ingaan van drie
plaatselijke ronden doorheen de Menenpoort. In
het lopen toonde Mets zich de sterkste. Cool hield
de oprukkende jeugd af. Zo mocht de toekomstige
vadere na twee overwinningen de voorbije jaren
opnieuw mee op het podium. In een spannende
strijd om de derde plaats hield Louis Nayaert Sy-
bren Baelde af.Bij de vrouwen was het West-
Vlaanderen boven. In de strijd om de zege stond er
zoals verwacht geen maat op Charlotte Deldaele.
De Kuurnese atlete won voor Lies Vermont en Lie-
selot Bossuyt. (KTO)

VOETBAL
DERDE PROVINCIALE A

KEVIN PECQUEUX - TSC PROVEN

«Vorig seizoen hadden we
deze wedstrijd verloren»
Een goal in de openingsminuut en een treffer diep
in blessuretijd deed Proven zijn thuismatch tegen
Beselare winnen.
«Vorig seizoen hadden we zo’n match ongetwij-
feld verloren», aldus Kevin Pecqueux. «We hebben
momenteel het geluk wat aan onze zijde, maar
dat geluk dwongen we tegen Brielen en Beselare
zelf af. We openden binnen de minuut de score met
een doelpunt van Serruys. Daarna verliep de eer-
ste helft vrij evenwichtig. Omdat hij in de eerste
helft al een gele kaart had gepakt, verving onze
trainer Van Asch  aan de rust door Soumah, die lut-
tele seconden na de aftrap van de tweede periode
met zijn voet tegen het hoofd van Fleurman zat.
De ref gaf aanvankelijk geel, maar toen hij bloed
zag bij Fleurman, trok hij rood. Soumah had niet de
intentie om iemand blesseren. Met zijn tienen
trokken we ons massaal terug tot in de eigen zes-
tienmeter. Het was pompen of verzuipen en na de
1-1 alle hens aan dek. In blessuretijd hield Vulsteke
vanaf de stip, na een fout op Cloet, die na een geni-
ale assist van Serruys voor doel werd gebracht, het
hoofd koel.» (BPW)

VIERDE PROVINCIALE D

BERT MYLLE - FC WESTOUTER

«Na rust verschil gemaakt»
Bert Mylle bracht  Westouter na een vroege ach-
terstand langszij en zette hiermee de kentering
voor zijn ploeg, die met 3-1 van Vleteren won, in.
«Ex-ploegmaat en kersvers vader Steve Logie
strafte in de openingsminuten een defensieve fout
van ons af», aldus kapitein Mylle. «We reageerden
goed na die vroege opdoffer en toonden mentale
veerkracht. We gingen erop en erover. Niet evident
tegen een ploeg ,die daarvoor een zes op zes had
neergezet. Ik bracht ons langszij, toen Vaarten een
actie maakte op zijn flank en ik zijn voorzet in doel
trapte.Niels is een heel jonge speler die zijn strepen
heeft verdiend bij onze beloften en zijn kans krijgt
van onze trainer. Hij is een schoolvoorbeeld van
hoe het werkt bij FC Westouter. Jongens die hard
werken, krijgen hun kans. Na de rust hebben we
het verschil gemaakt. Voor ons zat er na de één op
zes al wat druk op deze match. Ik ben blij dat we
eindelijk met een driepunter worden beloond. Een
zege, die we al eerder verdienden, want we speel-
den ook goed in onze eerste twee duels. De sfeer is
prima in onze karaktersterke groep.» (BPW)

VOETBAL KORT

• SV Roeselare -Vandaag is het D-day voor 
SV Roeselare vermits het verzet van de club tegen
het vorige week uitgesproken faillissement door
de rechtbank behandeld wordt. (BPN)
• Sassport Boezinge - Trainer Malfait moest het
stellen zonder de geblesseerden Vanoplynus, De-
man, Pollet en Vandamme. (BPW)
• SK Vlamertinge - De spelers ontvingen voor de
match een nieuwe wedstrijdoutfit. Miguel De
Graeve, Bryan Artois en Michiel Deraedt werden
gehuldigd voor vijftien jaar lidmaadschap. Voor de
derby werd ook één minuut stilte gehouden voor
de overleden vader van Alain Beddeleem en over-
leden moeder van Marnix Persyn. (BPW)
• SK Geluwe - Voor zijn rode kaart in de beker-
match op SVV Damme is Jelmer Platteeuw drie
wedstrijden geschorst. Omwille van de slechte
staat van het tweede en derde terrein ging SK Ge-
luwe donderdagavond met het eerste elftal trai-
nen op het oefencomplex van eersteklasser Excel-
sior Moeskroen. (DBEW)

VOETBAL TWEEDE 
AMATEURKLASSE A

LOTTE VANACKER - BC IEPER


