
WH

40 SPORT zaterdag
7  september  2019

Westhoek

EERSTE PROVINCIALE

GLENN DE GRYSE - EENDRACHT WERVIK

«Nul op zes kunnen we
ons niet veroorloven»
In het Viroviosstadion speelt Eendracht
Wervik vanavond de derby tegen VK Da-
dizele A. «Hopelijk is er veel volk op
post», aldus jeugdproduct Glenn De Gry-
se. «Voor de supporters van VK Dadizele
is het alvast niet ver.»

«Dadizele heeft bijna een volledig nieuwe
ploeg. Samen met Oostkamp is Dadizele
de grote titelkandidaat», gaat De Gryse
voort. «Al moet het natuurlijk nog altijd
draaien. Ze wonnen vorige zondag thuis
tegen promovendus Wevelgem. Hun eer-
ste van twee doelpunten viel op een vrij-
schop. Ze zullen dus op stilstaande fasen
gevaarlijk zijn.»
Het team van trainer Maxim Vandamme
verloor zaterdagavond op Oostkamp nipt
met 2-1. «We speelden een goede wed-
strijd. Het kon alle kanten uit. Of het win-
nende doelpunt na buitenspel viel, weet ik
niet. Vanuit mijn positie kon ik het onmo-
gelijk zien.»
«Het is al lang geleden dat ik nog tegen
Dadizele speelde», geeft De Gryse mee.
«Met Eendracht Wervik was dat nog nooit
het geval, in tweede provinciale wel met
Olympic Ledegem. Bij Dadizele is centrale
verdediger Duyck de aanvoerder. In mijn
eerste periode bij Eendracht Wervik speel-
de Yannick hier ook.»
Duyck vertrok nadien van Wervik naar
White Star Lauwe en De Gryse naar 
SK Geluwe. Dadizele speelt op een kunst-
grasveld, Wervik op een slecht veld. «Hoe
stom het ook mag klinken, maar dat ter-
rein is in ons voordeel, want we zijn het ge-
woon om daarop te voetballen», zegt De
Gryse. «Het is wel triestig gesteld met de
staat van ons veld.»
Geel-rood kent alvast een moeilijke start.
«Een nul op zes kunnen we ons niet veroor-
loven», aldus De Gryse. «Thuis kunnen we
altijd iets meer. De plaatsen zijn enorm
duur. Voor elke positie beschikken we over
twee spelers. In Oostkamp mocht ik heel
de match spelen. De coach koos er voor
een 3-5-2. Mijn opdracht was Bart Buyse
uit de wedstrijd houden. Wellicht kiest de
coach nu voor een 4-3-3 en weet ik niet of
ik aan de aftrap zal staan. Ik kan alleen
maar hopen dat ik er weer zal zijn. De op-
stelling is vaak afhankelijk van de tegen-
stander. Het is voor de trainer wikken en
wegen.» (DBEW)

EERSTE PROVINCIALE

Afgelopen weekend schoot Sassport Boezinge zich-
zelf in de voet tegen Blankenberge. De oranjehem-
den hadden minstens met een punt huiswaarts
moeten keren uit Blankenberge, maar individuele
fouten lagen aan de basis van de nederlaag. Tijd dus
voor sportief eerherstel en de eerste punten thuis
tegen Oostduinkerke.

«Het is bijzonder spijtig dat we de openingsmatch op
zo’n manier verloren», aldus trainer Joost Malfait.
«Ook al hadden we het in de laatste 25 minuten lastig,
daarvoor voetbalden we goed en hadden we voort-
durend controle over de wedstrijd. We leidden hal-
verwege de tweede helft verdiend met 1-2. Dan weet
je dat het lastig wordt en dat het ofwel 1-3 ofwel 2-2
wordt. Spijtig genoeg werd het de laatste optie. Als
klap op de vuurpijl scoorde de kustploeg nog een der-
de keer waardoor we met lege handen achterbleven.
Achteraf kwam onze doelman zich excuseren voor
de knullige derde  treffer die hij incasseerde, toen hij
zich verkeek op een simpele hoge door de wind ge-
dreven vangbal. Victor (Scherpereel, red.)besefte ook
wel dat zo’n foutjes op dit niveau niet kunnen en lo-
gischerwijze ook worden afgestraft. Geen verwijt
echter naar Victor. Hij werd er begin augustus, toen
duidelijk werd dat Sevane Flandrinck wegens werk-
omstandigheden naar Carcassone in Frankrijk ver-
trok, in gesmeten. Plots werd Victor onze nummer
één. Aan hem om te bewijzen dat hij die plek waard
is. We trokken met Derein nog een tweede doelman
aan, maar van de vijftien laatste trainingen nam hij
er maar aan de helft deel. Vorige week vrijdag meldde
hij nog ziek af. Hij speelde tot nog toe ook maar twee
matchen. Eén tegen Nieuwpoort en één helft tegen
Geluwe. Victor zal hoogstwaarschijnlijk ook tegen
Oostduinkerke in doel blijven staan. We winnen en

JOOST MALFAIT (SASSPORT BOEZINGE) OP ZIJN HOEDE VOOR VV OOSTDUINKERKE

«Oppassen voor snelle omschakeling»

verliezen met zijn allen. Een fout van een doelman
wordt in het voetbal minder aanvaard dan een niet
te missen kans door een spits.»

Goed voetbal
«Ik onthoud van de match in Blankenberge dat we
goed gevoetbald hebben tegen een goede tegenstan-
der», aldus nog Malfait. «Met Oostduinkerke treffen
we morgen een ploeg die in het tussenseizoen 85
percent van haar kern behield. Ik zag hen vorige zon-
dag aan het werk. Het wordt oppassen voor de snelle
omschakeling van Oostduinkerke. Winst en verlies
zullen dicht bij elkaar liggen.» (BPW)

Boezingetrainer Joost Malfait. VdB

MARTIJN KIRILOV MET KVK WESTHOEK NAAR RC GENT

«Ik hoop op een nieuwe kans»
KVK Westhoek trekt vandaag richting Oostak-
ker. Tegenstander is RC Gent, dat vorig seizoen
de eindronde speelde en op de eerste speeldag
won op VW Hamme. Op papier heeft het team
van trainer Peter Devos een moeilijke start. «We
proberen er het beste van te maken», aldus de
jonge centrale verdediger Martijn Kirilov.

ERIK DE BLOCK

Aan de hogeschool Vives Kortrijk be-
gint hij binnenkort aan het tweede
jaar bedrijfseconomie.
KVK Westhoek - Mandi Sahuke (na kuitblessure),
Legname (na spierpijn) en nieuwkomer Serpieters

(kruisbanden knie) hervatten vrijdagavond met de
beloften. Sucaet en El Hajji (beiden kuit) blijven uit.
Da Silva komt na schorsing terug. Selectie: Olievier,
Lemaire, Robaeys, Kirilov, Da Silva, Petitprez, Ma-
hieu, Vandermarliere, Himpe, De Sousa, Decock,
Legname, Demets, Gantois, Diakho, Beirlaen.

Martijn Kirilov is aan zijn tweede seizoen bij Westhoek begonnen. VdB

TENNIS

Goran Duquesne in vorm in Ieper
Op het enkeltoernooi van TC Yper
zijn we dit weekend aan de ont-
knoping toe.

In mannen 1 kaderde het toernooi in
het Belgian Circuit. Deerlijknaar
Goran Duquesne, die dit jaar vaak
zijn kansen waagde in internatio-
nale toernooien, klopte op de kwali-
ficatietabel met 6-3,6-1  Pauwel De-
wulf. Duquesne ging op zijn elan

door en  nam op de hoofdtabel ook
de maat van tweede reekshoofd
Jens De Bosscher. Ook Flavian Sou-
dan zit in de halve finale na winst te-
gen Henri Lammertyn en een zege
op de hoofdtabel tegen eerste
reekshoofd Philip Vulsteke. Derde
reekshoofd Beau Vanhoutte hield
alvast stand en won zijn kwartfina-
le tegen Lennert Lemahieu, die de
plaatselijke Thomas Ketels had ge-

wipt. Ook derde reekshoofd Ray-
naud Vanwollegehem zit bij de laat-
ste vier na een overwinning tegen
Louis Verleye. Mannen 6 was de
drukst bezette reeks van het toer-
nooi met 26 starters. De plaatselij-
ke Nick Neyt, een tienpunter, is de
eerste finalist na een zege in drie
sets tegen Jeroen Bolle. Davy Van-
dromme en Pieter Maes strijden
voor het tweede finaleticket. (BPN)

VOETBAL
TWEEDE PROVINCIALE B

LUDOVIC SIEUW - SC ZONNEBEKE

«Eerste zege boeken in Moen»
SC Zonnebeke keerde vorige zaterdag na de ope-
ningsmatch in Geluwe met lege handen huis-
waarts. Een punt zat er zeker in.
«Kantelmoment was de fout van doelman Djerdi
die een slecht genomen vrijschop loste waardoor
een goed gevolgde Cottenier de 1-1 kon binnen-
trappen», aldus T1 Ludovic Sieuw. «Geluwe putte
moed uit die gelijkmaker en drukte ons daarna
met powerplay, georkestreerd door spelers als De-
lameilleure, Dejonghe en Demeyere, tegen ons
doel. We vonden geen antwoord meer op hun spel.
Ook niet na de 2-1, al werd ons in de slotfase een
loepzuivere strafschop ontnomen. Ik was niet te-
vreden met het resultaat, maar kon niet ontevre-
den zijn over ons spel. Positief was ook de prestatie
van Tom Hillewaere. Hij was sterk en dominant. Zo
had ik Tom sinds mijn komst nog niet gezien. De fo-
cus ligt al de hele week op Moen waar  we een eer-
ste zege willen boeken. Ik zag Moen twee weken
geleden bezig tegen Wervik en vond hen toen in-
drukwekkend. In het middenveld deelt Vanderzip-
pe (ex-Moeskroen) er de lakens uit, terwijl Garre-
voet een gesel is voor elke defensie.» (BPW)

VIERDE PROVINCIALE D

SERGE VANDEVYVERE - SK ZILLEBEKE

«Uit een ander vaatje tappen»
SK Zillebeke had het in zijn openingsmatch van de
competitie niet onder de markt tegen neovierde-
provincialer Houthem, maar trok na een 3-1-zege
toch aan het langste eind. Kunnen de jongens van
trainer Serge Vandevyvere die positieve lijn door-
trekken tegen SK Reningelst?
«Dat hopen we te doen», aldus Vandevyvere.
«Eenvoudig wordt dat niet, want Reningelst is
geen gemakkelijke tegenstander. Vorig seizoen
speelden we een goede match tegen hen, maar
kwamen niet verder dan een draw. Het wordt een
weerzien met Goigne, die vorig seizoen nog bij ons
speelde. Cedric zal zijn nieuwe ploegmaats wel
opnaaien om er ons op te leggen. Als wij kans wil-
len maken op succes, dan zullen we beter moeten
presteren dan tegen Houthem. We zullen uit een
ander vaatje moeten tappen. Niet dat alles nega-
tief was, maar onze zege kwam er niet zonder slag
of stoot. Houthem heeft me bekoord. Pas toen ik
na de rust, toen Houthem beter was dan ons, twee
wissels doorvoerde en we in een 4-3-3 gingen spe-
len konden we, met dank aan invaller Lars Morisse
die tweemaal scoorde, het verschil maken. (BPW)

GEERT BROUTIN - RW HOLLEBEKE

«Niks te verliezen»
RW Hollebeke gaf op de openingsspeeldag een 
0-3- en 1-4-voorsprong uit handen tegen SK Vla-
mertinge B. Zondag nemen de jongens van trainer
Geert Broutin het thuis tegen Kruiseke op.
«In de eerste helft liepen we, gesteund door de
wind, 0-3 uit», aldus Broutin. «Een niet eens over-
dreven ruststand. Amper afgetrapt na de pauze of
het stond 1-3. Na de 1-4 gaven we het helemaal uit
handen en kwamen we nog amper in het stuk voor.
Plots werden mijn jonge gasten overdonderd door
de omstandigheden. Zoiets mag eigenlijk niet ge-
beuren, maar kan iedereen overkomen. Helaas
gebeurde dat met ons al op de eerste speeldag. Po-
sitief aan de openingsmatch is dat we een punt
hebben. Bovendien stelde ik in het eerste uur vast
dat we iets in onze mars hebben. Met Kruiseke
treffen we een ploeg, die met Deriu, Dewulf, De-
lannoo en Bulckaen vier spelers van ons heeft aan-
getrokken. Ik verwacht dan ook een heel gemoti-
veerde tegenstander. Aangezien ik Kruiseke hoger
inschat dat Vlamertinge B, wordt het moeilijk.
Echter, we hebben niks te verliezen tegen onze
oude bekenden. We zullen alles geven.» (BPW)

MICHAEL DELANNOO - SPARTA KRUISEKE

«Ik miste de ambitie in Hollebeke»
Met een wereldgoal van de pas ingevallen nieuw-
komer Dylan Vanhalst won Sparta Kruiseke zon-
dag thuis tegen SK Reningelst met 1-0. De ex-spe-
ler van FC Menen United scoorde vanaf de mid-
denlijn. Zondag trekt Kruiseke naar Hollebeke,
waar Neal Bulckaen, Michael Delannoo, Nick Du-
rieu en Giani Dewulf vorig seizoen speelden. Uiter-
aard wordt het voor hen een speciale wedstrijd.
«Ik speelde twee jaar in Hollebeke en was er an-
derhalf seizoen aanvoerder», zegt Michael Delan-
noo (29). «Om diverse redenen koos ik voor een
terugkeer naar Kruiseke waar ik lang geleden al
speelde. Ik ben militair, werk in Brussel en woon in
Wervik. Naar de twee trainingen per week toe
maakt dat het naar Kruiseke iets gemakkelijker.»
«Een wedstrijd tegen een ex-ploeg zorgt sowieso
voor een extra cachet. Sowieso ben ik tegen een
ex-ploeg extra geprikkeld. Ik beleefde in Hollebeke
een mooie tijd. Ik miste de ambitie. Om die reden
koos ik eigenlijk voor Kruiseke dat vorig seizoen de
eindronde speelde en nu weer de ambitie heeft om
mee te draaien in de top vijf.» (DBEW)

BELGIAN CIRCUIT TC YPER

VOETBAL TWEEDE AMATEURKLASSE A

Tegen Knokke FC stond hij vorige
zondag aan de aftrap.
«Ik was verrast met die kans», klinkt
het. «Vorig seizoen, onder trainer
Hugo Vandenheede, mocht ik op Die-
gem Sport starten. Na de trainerswis-
sel en de komst van Rudi Verkempick
mocht ik drie à vier keer invallen. Te-
gen Knokke speelden we in een vijf-
mandefensie, vanuit een goede orga-
nisatie. Tegen titelfavoriet Knokke
rekende de coach op zekerheid. Van-
daar die vijfmandefensie.»
De ouders van Martijn Kirilov zijn al-
lebei geboren in Bulgarije. «Om een
beter leven te hebben, kwamen ze
naar België», aldus de 19-jarige Kiri-
lov, die in Diksmuide woont. «Ik ben
hier geboren. Ik begon te voetballen
bij Oostduinkerke en verhuisde dan
op mijn tiende naar VV Koksijde. Na-
dien vertrok ik naar de U14 van Cer-
cle Brugge en speelde er een vijftal

jaar. Vervolgens volgde een jaar 
KV Oostende. In het Crack Stadion in
Ieper ben ik bezig aan mijn tweede
seizoen. Er zijn vrij veel nieuwe spe-
lers en men moet ons tijd geven.»
Het bestuur onder leiding van voor-
zitter Lamaire wil meer speelkansen
voor de jeugd. Martijn Kirilov is daar
een voorbeeld van. «Ik vind het uiter-
aard positief dat jongeren die het ver-
dienen hun kans krijgen», zegt de
rechtsvoetige Kirilov. «Hoe raar het
ook mag klinken, maar zo’n groot
verschil tussen de beloften en het
eerste elftal vind ik het eigenlijk niet.
In het eerste elftal gaat het er sneller
aan toe en is er meer kwaliteit dan bij
de beloften. Ik doe mijn best. De
coach geeft me alle vertrouwen en ik
probeer mijn kans te grijpen. Op
Gent hoop ik op een nieuwe kans. Ik
ben altijd klaar om er tweehonderd
procent tegenaan te gaan.»


