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VIERDE PROVINCIALE D
MARNICK SERCU - VKW VLETEREN

«Weet niet wat ik van
Vlamertinge B moet denken»
Na zeges in Ledegem en thuis tegen titelkandidaat
Elverdinge, verloor Vleteren afgelopen weekend
zijn eerste punten en wedstrijd in Westouter. Zon-
dag is SK Vlamertinge B te gast.
«Voorafgaand aan het duel met Westouter was de
zes op zes eerder onverhoopt», aldus Marnick Ser-
cu. «Van onze openingsmatch in Ledegem wisten
we eigenlijk niet wat we mochten verwachten. De
derbyzege tegen Elverdinge behaalden we op ka-
rakter en inzet. Individueel gezien had Elverdinge
meer kwaliteit in huis dan wij maar met werk-
kracht kun je in voetbal ook matchen winnen. Toe-
gegeven, een sterke keeper en wat geluk waren de
andere factoren die ons de zege bezorgden. Tegen
Westouter is het ons niet gelukt. We speelden niet
onze beste match, maar kregen desalniettemin
ook onze kansen. Met wat meeval zat een gelijk-
spel erin. Van Vlamertinge B weet ik eigenlijk niet
wat ik moet denken. Afgelopen weekend eindigde
hun thuismatch tegen Dadizele in knotsgekke 
4-7-cijfers. Ik heb het gevoel dat vierde provinciale
D een reeks is waarin iedereen van elkaar kan win-
nen en verliezen.» (BPW)

TWEEDE PROVINCIALE B
LUDOVIC SIEUW - SC ZONNEBEKE

«Rumbeke is de grote titelfavoriet»
SC Zonnebeke boekte vorig weekend zijn eerste
competitiezege. De jongens van Ludovic Sieuw
versloegen De Ruiter met 5-1 en deden met het
oog op de match in Rumbeke vertrouwen op.
«De zege kwam na twee vroege treffers nooit in
het gedrang», aldus Sieuw. «We bleven nadien
met druk vooruit voetballen. Voor ons was het
na een één op zes belangrijk om zo snel mogelijk
met een zege aan te knopen. Op die manier kon-
den we de aansluiting met de middenmoot reali-
seren en bouwen we met het oog op de match
van vanavond in Rumbeke een beetje reserve op.
Rumbeke is van een totaal ander kaliber dan De
Ruiter. Volgens mij is onze komende tegenstan-
der de grote titelfavoriet. Neem daarbij dat
Rumbeke, voetballend op een kunstgrasveld,
een serieuze thuisreputatie heeft, en je begrijpt
dat alles wat we ginds rapen, bonus is. Omdat
Rumbeke in staat is om een balletje te laten
rondgaan, moeten we vermijden dat we een
treffer slikken in de openingsfase zodat het geen
kat-en-muisspel wordt. Met jongens als Dutoit
en Vermeersch, ex-Wervik, beschikken ze over
aanvallende troeven.» (BPW)

Jannik Steimle wint, Emiel
Vermeulen weer in top tien
Het is de week van Jannik Steimle. De 23-jarige
Duitser won dinsdag in Vichte de Textielprijs,
tekende een contract van twee jaar bij Deceu-
ninck-Quick.Step en bedankte met winst in het
Kampioenschap van Vlaanderen in Kools-
kamp.

Guillaume Seye, de Duitser Jonas Koch en de Al-
banese kampioen Ylber Sefa bemanden vanaf
de vierde ronde de vroege vlucht. Het trio liep
tot bijna zeven minuten uit, waardoor de politie
nerveus werd en de ploegleiders van Deceu-
ninck-Quick. Step en Jumbo-Visma gevraagd
werden in het peloton vaart te maken. 
Dit Kampioenschap van Vlaanderen werd 45 ki-
lometer voor het einde in een beslissende plooi
gelegd. Deceuninck-Quick.Step, Corendon-Cir-
cus en Dimension Data beslisten een waaier te
trekken. Met twee ploegmaats kon de Neder-
landse titelverdediger Dylan Groenewegen
aanpikken. De rest was gezien.
«Op die strook van het parcours ging het er elke
ronde nerveus aan toe», vindt Jordi Warlop die
attent meeging. «Ik hing er net aan. Ik denk dat
nog twee of drie renners achter mij zaten. Vanaf
de voorlaatste ronde begon het aanvallen te re-
genen. Ik schoof enkele keren mee, maar we
werden telkens teruggehaald.»
Tot Steimle met succes alles op alles zette. Roo-
sen en Groenewegen mochten mee op het po-
dium. Thuisrijder Emiel Vermeulen werd ze-
vende en was niet helemaal tevreden.

«Vandaag was ik heel goed», bevestigt Vermeu-
len ons vermoeden. «Toen het peloton 45 kilo-
meter voor het einde scheurde, had ik meteen
door dat ik mee moest. Daarna heb ik iets te veel
mee gesprongen. Halfweg de slotronde besliste
ik alles op de spurt te zetten. Ik viseerde het wiel
van Groenewegen, maar toonde iets te veel res-
pect voor Cavendish. Jammer genoeg sloeg mijn
grootste versnelling tijdens de sprint over. Er
stak meer in dan deze zevende plaats.»
Ook Jordi Warlop, enige pion van Sport Vlaan-
deren-Baloise voorin, vond dat hij enkele plaat-
sen dichter had moeten eindigen. Hij finishte
als elfde in het spoor van Baptiste Planckaert,
die in de Bingoal Cycling Cup de leiding neemt.
«Had ik in de sprint wat langer gewacht, dan
ging ik vier plaatsen dichter geëindigd zijn», be-
weert Warlop, die morgen de Gooikse Pijl rijdt
en woensdag tussen Middelkerke en Lichter-
velde de Omloop van het Houtland doet. (FHN)

WIELRENNEN PROFS

Winnaar Jannik Steimle. Foto VdB

EERSTE PROVINCIALE

FRIES BLANCKE - SASSPORT BOEZINGE

«Niet kansloos tegen Oostkamp»
Sassport Boezinge pakte afgelopen weekend in de
derbyclash tegen SK Vlamertinge A zijn eerste
(drie) punten van het seizoen en deed daarmee
vertrouwen op meet het oog op de komst van het
nog ongeslagen Oostkamp, dit seizoen één van de
titelfavorieten.

«Toegegeven, in de eerste helft lagen we onder en
kwamen we goed weg tegen Vlamertinge», aldus
Fries Blancke. «Onderschat het hellend terrein van
Vlamertinge niet. We voetbalden voor de rust naar
boven en dat scheelt een serieuze slok op de borrel.
Vlamertinge kreeg een aantal kansen, maar omdat
het die, mede dankzij puik keeperswerk van Thomas
Derein, niet benutte en mijn broer, die een heel sterke
indruk liet, op slag van rust met een schot van buiten
de zestienmeter wel scoorde, gingen we met een ge-
vleide 0-1-voorsprong de rust in. Na de pauze slaag-
den we er wel in om onze stempel te drukken en lieten
we na om de score op te drijven. Op basis van onze
goede tweede helft, hebben we de zege niet gesto-
len. Het besef dat we geen topmatch speelden, is er,
maar dat hadden we ook niet verwacht. Vlamertinge
is een harde en stugge tegenstander, met een thuisre-
putatie. Ik ben overtuigd dat er dit seizoen niet veel
ploegen ginds zullen winnen», aldus Blancke. «We
speelden geen topmatch, maar wonnen op karakter
en inzet. Je moet het maar doen zonder Vanoplynus,
Vandamme, Deman en Pollet, vier geblesseerde ba-
sisspelers. Een bewijs dat de kern verbreed is. Mis-
schien is die kern wel te breed als iedereen inzetbaar
is. Zo was ik bankzitter voor de openingsmatch in
Blankenberge en zat ik een week later, voor de thuis-
match tegen Oostduinkerke, niet eens in de selectie.
Vorig weekend stond ik wel in de basis. Leuk om met-
een een eerste zege te pakken.»
«Met Oostkamp treffen we zondag een op papier
sterkere tegenstander. Niet toevallig pakte Oost-
kamp als enige ploeg in de reeks een negen op negen.
Toch ben ik overtuigd dat we niet kansloos zijn. Eerste
provinciale is een reeks waarin iedereen tegen ieder-
een kan winnen. Hopelijk kunnen wij een seizoen als
vorig jaar neerzetten. Degradatiezorgen moeten we
vermijden. In die optiek was het belangrijk om een nul
op negen in Vlamertinge te vermijden.» (BPW)

VOETBAL TWEEDE
PROVINCIALE B

DANNY VANDENBERGHE 
SK NIEUWKERKE

«Van geen enkele
ploeg schrik hebben»
SK Nieuwkerke kwam tegen JS Ko-
men-Waasten niet verder dan een
gelijkspel en liet daarmee een unie-
ke kans liggen om de ongeslagen en
enige leider te zijn. Morgen treffen
de jongens van trainer Patrick Van
Hoof Otegem.

«Een alweer sterk ingevallen Rokia
deed ons in de slotfase van de wed-
strijd nog een punt pakken», zegt
Danny Vandenberghe. «Rokia is een
supersub en bewijst dat onze kern is
verbreed. We pakten op basis van
onze sterke tweede helft, waarin we
heer en meester waren, een meer dan
verdiend punt. Maar als je pas in de
slotfase kunt gelijkstellen, ben je ach-
teraf al bij al toch tevreden. Stiekem
hadden we gehoopt om alleen leider
te worden, maar met een zeven op ne-
gen delen we nu de koppositie met
Rumbeke, Otegem en Geluwe. We
vertoeven dus in mooi gezelschap en
hebben onze start, met al twee uit-
matchen, niet gemist.»
«We hopen tegen Otegem een ver-
lengstuk breien aan die geslaagde
start. Gemakkelijk wordt het aller-
minst, maar we doen het, met alle res-
pect voor een karakterploeg als Ko-
men-Waasten, vaak beter tegen de
goed voetballende ploegen waarbij ik
Otegem reken. Dat opent voor ons
perspectieven. We moeten van nie-
mand schrik hebben.» (BPW)

VOETBAL SELECTIES

TWEEDE AMATEURKLASSE A 

• KVK Westhoek - Spits Diakho
(scheur lies) is zes weken uit. Legname
(hamstrings) is hervallen. Sucaet en El
Hajji (beiden kuit) hervatten donder-
dag de training. Beirlaen, Carlier en
Serpieters speelden vrijdagavond bij
de beloften. Selectie: Olievier, Lemai-
re, Robaeys, Kirilov, Da Silva, Petit-
prez, Mahieu, Vandermarliere, Him-
pe, De Sousa, Decock, Demets, Gan-
tois, Mandi Sahuke en nog twee aan
te duiden spelers. (DBEW)

VOETBAL 

VIERDE PROVINCIALE D

SV MOORSELE B                              0
FC WESTOUTER                               2
Doelpunten: 55' Paridaen (0-1), 72' Cove-
maecker (0-2). (BPW)

ARNE VANELSLANDER IS NIEUW IN VIROVIOSSTADION

toekomst ging uitzien. Met Vlamertinge maakte
ik in de laagste amateurklasse al eens een moeilijk
jaar mee. Wervik is voor mij een nieuwe uitdaging.
De club deed een mooi voorstel. Dat ploegmaats
Justin Vanbrabandt en Arne Scheldeman ook de
overstap maakten, speelde ook wel een rol in mijn
beslissing.»
In het team van trainer Vandamme zijn de plaatsen
alvast heel duur. «We hebben een ruime kern en
goede spelersgroep», oordeelt Vanelslander, die al

driemaal mocht starten. «Ik maakte het nog niet
veel mee dat er zoveel concurrentie is.»
Vanelslander woont sedert enkele weken bij zijn
vriendin in Avelgem. «Vroeger woonde ik in Sta-
den. Qua afstand naar de trainingen toe is het on-
geveer vergelijkbaar.»
Komende dinsdag om 19.15 uur is er thuis een oe-
fenmatch tegen tweedeprovincialer SC Zonnebe-
ke, de ploeg van trainer Ludovic Sieuw, ex-speler
van Eendracht Wervik.

Met Eendracht Wervik en 
FC Poperinge A staan van-
avond twee ploegen uit de
Westhoek tegen elkaar. De
‘Hoppeplukkers’ speelden al
drie keer op rij gelijk. Wervik
won vorige zondag op Excel-
sior Zedelgem voor het eerst.

ERIK DE BLOCK

«Het zal niet gemakkelijk worden», aldus rechts-
back Arne Vanelslander. «We hadden een moeilij-
ke start met een match op Oostkamp en een thuis-
duel met Dadizele, op papier twee titelkandidaten.
Gelukkig wonnen we vorig weekend tegen Zedel-
gem. Hopelijk lukt dat straks ook opdat we met ze-
ven op twaalf mee zouden zijn. Wat uiteraard be-
langrijk is.»
«Bij Poperinge wordt het een weerzien van Mor-
gan Lefebvre met wie ik nog bij Westhoek speelde.
Ik ken er ook Jasper Maerten», gaat Vanelslander
voort. «Met Kevin Chateau hebben ze een erg ster-
ke spits. We zullen moeten heel attent zijn. Blijk-
baar onderging hun ploeg niet veel wijzigingen.»
Arne Vanelslander speelde vorig seizoen in eerste
provinciale kampioen met SK Oostnieuwkerke. In
het Viroviosstadion is hij nieuw. «Bij Oostnieuw-
kerke vertrokken er veel spelers. Dat speelde een
rol in mijn beslissing», zegt de 27-jarige Vanels-
lander. «We hadden eind vorig seizoen niet echt
zicht op hoe de ploeg van Oostnieuwkerke er in de

Nieuwkomer Arne Vanelslander (r.) stond al elke competitiematch in de basis bij Wervik. VdB

«Wervik is voor mij nieuwe uitdaging»

EERSTE PROVINCIALE 
BRAM LUCKER - FC POPERINGE A

«Voet plaatsen naast die van Wervik»
De eerste twee competitiemat-
chen kreeg FC Poperinge A
minder dan het verdiende. Vo-
rig weekend kregen de ‘Hop-
peplukkers’ met een draw te-
gen Wevelgem misschien net
iets teveel. Vanavond trekken
de jongens van trainer Bram
Lucker met een drie op negen
en ongeslagen, naar Wervik.

«We verloren nog niet, maar
werden met een drie op negen
karig beloond voor geleverde in-
spanningen», aldus Lucker. «Van
onze eerste twee matchen
moesten we er minstens één
winnen. Dan hadden we nu vijf
op negen in plaats van drie op
negen en oogde het klassement
tot ieders tevredenheid, beter. In
de eerste helft tegen Wevelgem
hielden beide teams elkaar in

evenwicht. Ook in die fase van
de match kwamen we te weinig
aan voetballen toe. Na de pauze
was Wevelgem dominant. Cha-
teau kreeg in die periode een
kans op de 2-0, maar strandde
op doelman Deman. Toegege-
ven, een zege had te veel ge-
weest voor ons. We moesten
vooral na de pauze het spel on-
dergaan. Het gegeven dat we
niet top waren, kwam door de
verdienstelijke prestatie van
Wevelgem. Vanavond voetbal-
len we in Wervik. Een ploeg met
potentieel. Vorig seizoen had-
den ze het moeilijk in de derde
amateurklasse, maar blijkbaar
staan ze nu, met een sterkere
kern, verder. Als iedereen bij ons
zijn niveau haalt, kunnen we
onze voet naast die van Wervik
plaatsen.» (BPW)

EERSTE PROV.
ZATERDAG 21/09/2019
18:00 Wervik-Poperinge A
ZONDAG 22/09/2019
15:00 Anzegem A-SC B’berge
15:00 Boezinge-Oostkamp
15:00 WS Lauwe-Vlamertinge A
15:00 Varsenare-Dadizele A
15:00 RC Waregem A-Oostduink.
15:00 Wielsbeke A-Zedelgem
15:00 Wevelgem-C. A-RC Lauwe

TWEEDE PROV. A
ZATERDAG 21/09/2019
17:00 Lichterv.-Diksmuide A
19:00 Eernegem-Meulebeke
19:00 Veldegem-Kortemark A
19:30 Damme-Kanegem
ZONDAG 22/09/2019
15:00 De Haan-Jabbeke
15:00 Heist A-Bredene
15:00 Nieuwpoort A-Snaaskerke
15:00 VV Tielt-Merkem Sp.

TWEEDE PROV. B
ZATERDAG 21/09/2019
18:00 Zwevegem-Geluwe
19:00 Avelgem A-Moorslede
19:00 Dottenijs A-Kom.-Waas
19:00 Rumbeke-Zonnebeke
ZONDAG 22/09/2019
15:00 Deerlijk-Beveren-L.
15:00 Heestert-Cl. Roeselare
15:00 Nieuwkerke-Otegem
15:00 De Ruiter-Moen

DERDE PROV. A
ZATERDAG 21/09/2019
19:30 Diksmuide B-Veurne A
ZONDAG 22/09/2019
15:00 Beselare-De Panne A
15:00 Brielen-Keiem
15:00 Dikkebus-Zarren
15:00 Geluveld-Houthulst A
15:00 Ploegsteert-Proven
15:00 Staden-VV Koekelare
15:00 Westrozeb.-Passendale

DERDE PROV. B
ZONDAG 22/09/2019
15:00 D. Brugge-St.-Kruis
15:00 Gistel-Loppem
15:00 Ichtegem-St.-Joris
15:00 Lissewege-Moerkerke
15:00 J. Male-HO Oedelem
15:00 Oudenburg-Sperm.-M’kerke
15:00 Zwevezele B-SK Torhout
15:00 Beernem A-Lombardsijde

DERDE PROV. C
ZATERDAG 21/09/2019
19:00 Emelg.-Kachtem-Ledegem A
ZONDAG 22/09/2019
15:00 Bissegem-Wevelgem-C. B
15:00 Hooglede-Gits
15:00 Lendelede-Ingooigem
15:00 Aalbeke-Heule
15:00 Dottenijs B-SV Kortrijk
15:00 Mandel United-Moorsele A
16:00 Aarsele-Ardooie

VIERDE PROV. A
ZATERDAG 21/09/2019
19:30 Westende-Jonkershove
19:30 Lo-Reninge-Handzame
19:30 De Panne B-Kortemark B
ZONDAG 22/09/2019
15:00 Alveringem-Nieuwpoort B
15:00 Nieuwkap.-Veurne B
15:00 Langem.-Poelk.-Koksijde

VIERDE PROV. B
ZATERDAG 21/09/2019
19:30 E. Brugge-Ruiselede
ZONDAG 22/09/2019
15:00 Aartrijke-Wenduine
15:00 Dentergem-Westkapelle
15:00 Doomkerke-Hertsberge
15:00 Pittem-Rudderv.
15:00 Steenbrugge-Zandvoorde
15:00 Zerkegem-Beernem B
15:00 Heist B-Dudzele

VIERDE PROV. C
ZATERDAG 21/09/2019
18:00 W. Kortrijk-FC Kuurne
18:00 Oostrozebeke-Waregem B

19:00 Helkijn-Wielsbeke B
19:00 Stasegem-Anzegem B
19:30 SV Ingelmunste-Desselgem
ZONDAG 22/09/2019
15:00 Marke-Bellegem
15:00 Rekkem-Hulste
15:00 Vijve-Avelgem B

VIERDE PROVINCIALE D
ZATERDAG 21/09/2019
19:00 Dadizele B-Kruiseke
ZONDAG 22/09/2019
15:00 Hollebeke-Winkel Sp. B
15:00 Reningelst-Poperinge B
15:00 Voormezele-Zillebeke
15:00 Vleteren-Vlamertinge B
15:00 Ledegem B-Elverdinge

EERSTE PROV. VROUWEN
ZATERDAG 21/09/2019
19:00 Reningelst-Zonnebeke
ZONDAG 22/09/2019
14:00 CerkelLad. A-Staden A
14:00 Heist-Bredene A
14:00 L. Oudenb.-De Ruiter
15:00 Rudderv. A-Moerkerke
15:00 Merkem B-VV Koekelare

TWEEDE PROV. VROUWEN
ZATERDAG 21/09/2019
19:30 Wevelgem City-Desselgem
ZONDAG 22/09/2019
14:00 Harelbeke B-Oostrozebeke
14:00 Brielen Sport-Sint-Joris
14:00 Ruddervoorde B-Menen Unt.
15:00 Merkem C-Wervik
15:00 Westhoek-Houthem
15:00 Dadizele-Handzame
16:00 Cerkelladies B-Staden B

DERDE PROV. VROUWEN
ZONDAG 22/09/2019
13:15 Alveringem-DV Kortrijk
14:00 Oudenburg-Rumbeke
14:00 Westhoek B-Veurne
14:30 De Haan-Avelgem B
15:00 RC Harelbeke C-FC Gullegem
15:00 Leffinge-Avelgem C
15:00 Bredene B-Staden C
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