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VOLLEYBAL
TWEEDE DIVISIE VROUWEN
SARA VAN EXEM - VLAMVO VLAMERTINGE A

«Geprikkeld aan opslag komen»
Na de complete offday van afgelopen weekend
heeft Vlamvo Vlamertinge A iets recht te zetten in
zijn thuismatch tegen streekgenoot Davo Wevel-
gem. 
«We verloren kansloos met 3-0 tegen Hellvoc He-
miksem-Schelle, een te duchten tegenstander,
maar het was vooral wij die echt nergens waren»,
zucht kapitein Sara Van Exem. «Zowel in receptie,
aanvallend als aan de opslag kwamen we ruim-
schoots tekort om Hellvoc, één van de titelkandi-
daten iets in de weg te leggen. Vorig seizoen ken-
den we ook zo’n totale offday. Laat ons hopen dat
het dit seizoen bij deze ene keer blijft.»
«Je mag er dus zeker van zijn dat we straks geprik-
keld aan de opslag zullen komen tegen Davo We-
velgem», verzekert Sara Van Exem. «We kennen bij
Davo nog enkele speelsters van twee jaar geleden,
toen beide ploegen nog in eerste provinciale aan
de slag waren. Voor eigen publiek kunnen we altijd
iets meer en willen we absoluut de drie punten pak-
ken. Revanche nemen voor vorige week kan im-
mers enkel met een thuiszege.» (VTR)

VOETBAL
EERSTE PROVINCIALE

MAXIM VANDAMME - EENDRACHT WERVIK

«Roteren is niet juiste woord»
Eendracht Wervik won viermaal op rij en ont-
vangt vanavond SC Wielsbeke. Hun trainer Bart
Mauroo woonde al verschillende thuiswedstrij-
den van de ‘Tabaksploeg’ bij. 
«De tegenstander is van een heel ander kaliber
dan Racing Lauwe», aldus trainer Maxim Van-
damme. «Ik zag Wielsbeke zondag aan het werk
tegen Wevelgem. Ze staan in de rangschikking
onder hun waarde. Het is een ploeg met atle-
tisch vermogen. Het zal zeker geen walk-over
worden. Er loopt bij Wielsbeke meer dan kwali-
teit genoeg. Als we winnen, zijn we heel goed
mee. We moeten evenwel niet denken dat het
tegen Wielsbeke wel zal loslopen. Vijftien op
vijftien zou leuk zijn, maar we moeten heel rus-
tig blijven en niet beginnen zweven.»
De plaatsen bij geel-rood zijn duur. Elk weekend
vallen nogal wat spelers naast de selectie. «Wie
echt goed speelt, blijft staan. Ik speel in op de si-
tuatie. Er is geen sprake van favoritisme. Neen,
om iedereen speelkansen te geven, roteer ik
niet. Dat is niet het juiste woord.» (DBEW)

VOETBAL 
EERSTE PROVINCIALE

ROB CLAEYS - SK VLAMERTINGE A

«Tijd voor sportief eerherstel»
Na vier nederlagen op rij is puntengewin voor SK Vlamer-
tinge A, in zijn thuismatch tegen Blankenberge meer dan
welkom.

«Inderdaad», zegt Rob Claeys. «Van de vier nederlagen die
we leden, verdienden we er eigenlijk maar één te verliezen.
Met name op White Star Lauwe. Maar thuis tegen Boezinge
en Racing Waregem en in Anzegem hadden we altijd punten
moeten pakken. Vorig weekend werden we genekt door een
scheidsrechterlijke beslissing, die ervoor zorgde dat de ren-
tree van Deneir er één in mineur werd. Dat de ref een straf-
schop floot, toen die speler over de knie van Matts ging, tot
daaraan toe. Maar dat Deneir ook nog eens rood pakte, dat
ging mijn petje te boven. In de slotminuten, bij 3-2 voor Anze-
gem, werd ons ook nog een strafschop, na hands, ontnomen.
Ondanks vier nederlagen op rij moeten we niet panikeren. De
pas herstelde afwezigen moeten nog naar hun beste niveau
toegroeien. We hebben nog marge. Vorig seizoen hadden we
tegen Blankenberge weinig verhaal. Tijd dus voor sportief
eerherstel.» (BPW)

VOETBAL KORT

• FC Passendale - Vandecasteele, Vanderstraeten, Vande-
velde, Declerque, Azou en Alette zijn out. Todts, Debaes,
Deckmyn en Engelbert zijn twijfelachtig. Deneve, Verhaeghe
en Decat zijn opnieuw inzetbaar. (BPW)

VOETBAL SELECTIES

TWEEDE AMATEURKLASSE A
KVK Westhoek - Centrale verdediger Jansen Da Silva (verrekking
hamstrings) speelt uit voorzorg niet. Beirlaen komt bij de kern. Spits
Diakho (scheur lies) is nog uit. Legname (hamstrings) en El Hajji (bei-
den kuit) ook. Voor de beloften is er dit weekend geen match. Selectie:
Olievier, Lemaire, Kirilov, Petitprez, Mahieu, Vandermarliere, Himpe,
De Sousa, Sucaet, Decock, Demets, Gantois, Mandi Sahuke, Serpie-
ters, Robaeys, Beirlaen. (DBEW)

EERSTE PROVINCIALE

JELLE HOUWEN - FC POPERINGE A 

«Zes op zes zou 
ons goed doen»
Met Mando, Garreyn en Houwen staan
bij Poperinge drie spelers in de basis die
een verleden hebben bij Boezinge. Het
geeft de derby een extra pigment.
«Het is altijd leuk om te voetballen te-
gen een ex-ploeg», aldus Jelle Houwen.
«Mijn passage in Boezinge dateert al
van een decennium geleden. In vervlo-
gen tijden voetbalde ik ook nog samen
met Kenny Pollet in de Westhoekselec-
tie. Afgelopen zomer speelde ik nog
tornooitje met Kenny. Voorts ken ik ook
Bjorn Debeir, hun keeperstrainer die
een verleden heeft bij Poperinge. Ik
hoop dat we tegen Boezinge een ver-
lengstuk kunnen breien aan onze eer-
ste competitiezege. Een zes op zes zou
ons goed doen. Het lijkt me het gepaste
moment om Boezinge te treffen», stelt
de doelman, die in Varsenare voor het
eerst dit seizoen de nul hield. «Geïnspi-
reerd door onze jarige trainer, die on-
langs nog een marathon liep, wonnen
we in Varsenare. Niet met het mooiste
voetbal, maar op karakter.» (BPW)
GUIDO VAN ENGELANDT - SASSPORT BOEZINGE

«Spelers moeten
zichzelf in vraag stellen»
Het vertrouwen bij Boezinge zal met
een drie op achttien in de aanloop naar
de match in en tegen FC Poperinge A
niet bijster groot zijn.
«Opvallend dit seizoen is dat de Brugse,
Roeselaarse en Kortrijkse clubs, op Var-
senare na, de linkerkolom vullen en de
‘Westhoekclubs’ tevreden moeten zijn
met een bijrol in de rechterkolom», al-
dus Guido Van Engelandt. «Ik hoop dat
wij zondag de kentering kunnen inzet-
ten, want aan het tempo van drie op
achttien redden we het niet. Ik heb er
alle vertrouwen in dat trainer Malfait,
die al vele watertjes heeft doorzwom-
men, het schip in veilige haven loodst.
Ondanks twijfels in de groep? Volgens
een bepaalde speler (Billiet, red.)zorgt
de tactiek van de trainer voor twee-
dracht in de groep. Een slecht signaal
van de speler in kwestie. Wie de pannen
van het dak speelt, heeft recht van spre-
ken. Als de resultaten tegenvallen, kij-
ken voetballers vaak naar hun ploeg-
maats of de trainer. Ze moeten zichzelf
durven in vraag stellen. We trekken ons
voor de derby op aan het feit dat jon-
gens als Pollet, Deman en Vandamme
weer inzetbaar zijn.» (BPW)

DERDE PROVINCIALE A
THOMAS LANNOYE - TSC PROVEN

«Verwacht spannend duel met Staden»
TSC Proven leed vorige zondag
zijn eerste competitienederlaag;
in en tegen Westrozekeke. Zon-
dag gaan de jongens van Dirk
Maes in hun thuismatch tegen
Staden op zoek naar sportief
eerherstel. 
«Het is geen oneer om te verlie-
zen in Westrozebeke», aldus
Thomas Lannoye. «In afwezig-
heid van Kevin Pecqueux, onze
ervaren leider, die wegens over-
belasting licht geblesseerd
moest afhaken, begonnen we
met een jong elftal aan de
match. We schoten tegen het
meer ervaren Westrozebeke,
voor mij zeker en vast een eind-
rondekandidaat, tekort. Echter,
ook wij kregen onze kansen,

maar in tegenstelling tot de we-
ken daarvoor, werkten we die
kansen niet af. Maar nogmaals,
Westrozebeke was gewoon be-
ter. Met dertien op achttien blijft
onze competitiestart geslaagd.
Komend tegenstander Staden
telt evenveel punten waardoor
we mogen spreken van een mini-
topper. Volgens mij zijn Staden
en Proven elkaar waard. Mis-
schien is de top vijf voor ons bei-
den een beetje te hoog gegre-
pen, maar net als ons is Staden
een gevestigde waarde in derde
provinciale. Ik herinner mij dat
de matchen vorig seizoen tegen
Staden heel spannend waren.
Dat wordt het wellicht ook mor-
gen.» (BPW)

JOCHEN SUCAET EN KVK WESTHOEK STAAN VOOR UITMATCH

kel Sport sukkelde lang met een spierscheur
en stond vorige zondag op Hamme net zoals
Mandi Sahuke voor de eerste keer aan de af-
trap. «Het is logisch dat ik nog matchritme te-
kort kom, maar conditioneel ben ik in orde en
kan ik elke training meedoen», klinkt het.
«Dat matchritme zal er alleen maar komen
door wedstrijden te spelen. Zondag maakte

ik alvast de negentig minuten vol.»
Het team van trainer Peter Devos is geplaagd
door blessures en dat kost natuurlijk ook pun-
ten. «We hebben niet zo’n brede kern en dan
is het moeilijk om die blessures op te vangen»,
aldus Sucaet. «De club kiest deels ook voor
jonge spelers, maar op dat niveau is dat voor
hen niet zo evident.»

KVK Westhoek staat vanavond met een match op
SV Oudenaarde voor een tweede verplaatsing op
rij. Het team van trainer Stijn Meert verloor vorige
zaterdag op Mandel United. Westhoek is intussen
weggezakt naar de voorlaatste plaats.

ERIK DE BLOCK
«Zoals bij elke wedstrijd is het de bedoeling om
punten te pakken», blikt Jochen Sucaet vooruit.
«Oudenaarde degradeerde uit de eerste amateur-
klasse en speelde de voorbije jaren met ongeveer
dezelfde ploeg. Ze zijn dus op elkaar ingespeeld.
Alleen vooraan is er bij hen iets veranderd.»
Eén van de nieuwkomers vooraan bij Oudenaarde
is Donovan Habbas. Hij speelde vorig seizoen bij
KSCT Menen en is dus een gewezen ploegmaat van
doelman Dylan Olievier en Valentin Mahieu. Op
papier heeft Oudenaarde een goede ploeg. «Dat is
inderdaad zo, maar anderzijds staan ze maar op
zevende plaats en tellen ze slechts tien punten»,
aldus Sucaet. «In onze situatie hebben we punten
nodig. Die druk is er. We zullen het alvast als ploeg
moeten afdwingen. We moeten proberen een blok
te vormen en van daaruit vertrekken. We hoeven
daarom niet verdedigend ingesteld te zijn. Zowel
verdedigend als aanvallend lopen we soms te ver
uit elkaar of worden er afspraken niet opgevolgd.
We beseffen alvast dat het anders moet.»
Sucaet was vorig seizoen de topschutter in het
Crack Stadion. De ex-speler van onder meer Win-

Jochen Sucaet stond vorige week op Hamme voor het eerst in de basis. VdB

«Beseffen dat het anders moet»

EERSTE PROV.
ZATERDAG 12/10/2019
18:00 Wervik-Wielsbeke A
19:00 RC Lauwe-Oostduink.
19:00 Poperinge A-Boezinge
19:30 Wevelgem-C. A-Varsenare
20:00 Oostkamp-Anzegem A
ZONDAG 13/10/2019
15:00 Vlamertinge A-SC B’berge
15:00 Zedelgem-WS Lauwe
15:00 Dadizele A-RC Waregem A

TWEEDE PROV. A
ZATERDAG 12/10/2019
19:00 Merkem Sp.-Heist A
19:30 Diksmuide A-De Haan
19:30 Damme-Eernegem
ZONDAG 13/10/2019
15:00 Bredene-Snaaskerke
15:00 Jabbeke-Nieuwpoort A
15:00 Kanegem-Kortemark A
15:00 Lichterv.-VV Tielt
15:00 Meulebeke-Veldegem

TWEEDE PROV. B
ZATERDAG 12/10/2019
18:00 Otegem-Beveren-L.
20:00 Rumbeke-Zwevegem
ZONDAG 13/10/2019
15:00 Geluwe-Nieuwkerke
15:00 Moen-Kom.-Waas
15:00 Moorslede-Dottenijs A
15:00 Cl. Roeselare-Deerlijk
15:00 De Ruiter-Avelgem A
15:00 Zonnebeke-Heestert

DERDE PROV. A
ZATERDAG 12/10/2019
18:30 Houthulst A-VV Koekelare
19:00 Passendale-Veurne A
ZONDAG 13/10/2019
15:00 Brielen-Beselare
15:00 De Panne A-Westrozeb.
15:00 Geluveld-Ploegsteert
15:00 Keiem-Dikkebus
15:00 Proven-Staden
15:00 Zarren-Diksmuide B

DERDE PROV. B
ZATERDAG 12/10/2019
19:30 SK Torhout-Beernem A
ZONDAG 13/10/2019
15:00 Gistel-Lissewege
15:00 Ichtegem-J. Male
15:00 Loppem-Sperm.-M’kerke
15:00 Moerkerke-Oudenburg
15:00 HO Oedelem-D. Brugge
15:00 St.-Joris-Zwevezele B
15:00 St.-Kruis-Lombardsijde

DERDE PROV. C
ZATERDAG 12/10/2019
19:00 Ingooigem-Aalbeke
19:00 Emelg.-K.-Mandel UTD B
19:30 D. Beveren-Lendelede
ZONDAG 13/10/2019
15:00 Ardooie-Bissegem
15:00 Gits-Dottenijs B
15:00 Heule-Wevelgem-C. B
15:00 Ledegem A-Hooglede
15:00 Moorsele A-Aarsele

VIERDE PROV. A
ZATERDAG 12/10/2019
18:00 Adinkerke-Houthulst B
18:00 Koksijde-De Panne B
ZONDAG 13/10/2019
15:00 Handzame-Nieuwkap.
15:00 Jonkershove-Kortemark B
15:00 Westende-Langem.-Poelk.

VIERDE PROV. B
ZATERDAG 12/10/2019
19:30 Zandvoorde-Doomkerke
ZONDAG 13/10/2019
15:00 Dentergem-Steenbrugge
15:00 Dudzele-Wenduine
15:00 Rudderv.-Aartrijke
15:00 Ruiselede-Heist B
15:00 Westkapelle-Hertsberge
15:00 Zerkegem-E. Brugge
15:00 Beernem B-Pittem

VIERDE PROV. C
ZATERDAG 12/10/2019
18:00 Avelgem B-Rekkem
19:00 Stasegem-Oostrozebeke

19:30 Wielsbeke B-Hulste
19:30 RC Waregem B-Helkijn
19:30 SV Ingelmunste-W. Kortrijk
ZONDAG 13/10/2019
15:00 Desselgem-Bellegem
15:00 FC Kuurne-Marke
15:00 Anzegem B-Vijve

VIERDE PROVINCIALE D
ZATERDAG 12/10/2019
19:00 Zillebeke-Moorsele B
19:00 Poperinge B-Dadizele B
ZONDAG 13/10/2019
13:45 Vlamertinge B-Elverdinge
15:00 Houthem-Voormezele
15:00 Kruiseke-Ledegem B
15:00 Reningelst-Hollebeke
15:00 Winkel Sp. B-Vleteren

EERSTE PROV. VROUWEN
ZATERDAG 12/10/2019
19:00 Reningelst-CerkelLad. A
ZONDAG 13/10/2019
14:00 Moerkerke-FWD Merkem B
14:30 D. Egem B-VV Koekelare
14:30 Avelgem A-L. Oudenb.
15:00 Bredene A-De Ruiter
15:00 Staden A-Heist

TWEEDE PROV. VROUWEN
ZONDAG 13/10/2019
12:30 Handzame-Westhoek
13:00 Desselgem-Wervik
14:00 Brielen Sport-Cerkelladies B
14:30 Sint-Joris-Dadizele
15:00 Staden B-RC Harelbeke B
15:00 Menen Unt.-Merkem C
15:00 Wevelgem-Ruddervoorde B
15:00 Oostrozebeke-Houthem

DERDE PROV. VROUWEN
ZONDAG 13/10/2019
13:00 Staden C-RC Harelbeke C
13:15 Alveringem-Bredene B
13:30 Avelgem B-Westhoek B
14:30 FC Gullegem-Veurne
15:00 Egem D-Rumbeke
16:00 Avelgem C-Oudenburg

PROVINCIALE VOETBALKALENDER

VOETBAL 
TWEEDE AMATEURKLASSE A

Richardson troeft Baptiste
Planckaert af in Zwevezele
De Brit Alexander Richardson zette in de laat-
ste kilometer van Zwevezele vier Belgen een
neus. Baptiste Planckaert strandde vloekend
op plaats twee, Maxime Vantomme werd der-
de. WorldTourrenners Pieter Serry en Frederik
Frison vielen naast het podium.

Slechts 67 deelnemers voor de West-Vlaamse
Sluitingsprijs in Zwevezele. De deelnemers
werden in de regen de weg opgestuurd. In de
tweede koershelft werd het droog. Vrij snel
werd een kopgroep van twintig gevormd. Met
Edward Theuns, Laurens De Vreese en Pieter
Serry als meest bekende namen. Ook West-Vla-
mingen Maxime Vantomme, Baptiste Planc-
kaert, Aaron Stockx, Arjen Livyns, Gianni Marc-
hand, Stan Dewulf, Nikolas Maes en Stijn Steels
waren mee. Het peloton liet begaan en maakte
twee ronden van het einde, met een achter-
stand van bijna zes minuten, aankomst.
Met nog veertig kilometer te gaan scheurde de
leidersgroep. Serry, Planckaert, Richardson,
Vantomme en Frison sloegen een gaatje.
Theuns en Dewulf kregen dat niet meer dicht.
«Aanvankelijk hebben we fel moeten strijden
om het gat te slaan», benadrukt Planckaert.
«Niet met vijf, maar met vier, want die Brit deed
niks. Toen ik in de slotronde Frison zag gaan,
dichtte ik het gaatje. Die Brit counterde meteen.
Het gaatje op hem kreeg ik niet meer toe.»

Zodat Richardson, eerder dit seizoen winnaar
van de kermiskoers in Puivelde, van de Arno
Wallaard Memorial en een etappe in de Tour de
Mirabelle, de wedstrijd op zijn naam schreef.
Planckaert voelde zich door de 29-jarige pion
van Canyon geflikt. De renner van Wallonie-
Bruxelles trekt zondag naar de Memorial Rik
Van Steenbergen in Aartselaar. Om de eindzege
in de Bingoal Cycling Cup op zak te steken. In
tegenstelling tot eerdere berichten werkt zijn
team deze Memorial Rik Van Steenbergen toch
af. Voor Maxime Vantomme (Tarteletto-Isorex),
derde in Zwevezele, staat vandaag de Omloop
van Zeeland op de kalender.
«Vroeger waren kermiskoersen een goeie trai-
ning, nu maak ik er een doel van», beklemtoont
Vantomme. «Toen die Brit twintig meter nam,
besefte ik dat de vogel gaan vliegen was.» (FHN)

WIELRENNEN PROFS

Alexander Richardson. VdB


