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KRIS TIMPERMAN - SPARTA DIKKEBUS

«Mezelf niet teveel druk opleggen»
Kris Timperman neemt het met zijn nieuwe ploeg
Sparta Dikkebus op tegen zijn ex-ploeg TSC Pro-
ven. Een voor hem heel speciale match.
«Zeker weten», aldus Timperman. «Ik voetbalde
er zeven of acht seizoenen. Zo’n lange periode in
carrière wis je zomaar niet uit. Ik beleefde in Proven
gouden tijden. Zoals de periode toen Patrick Ver-
heule er nog trainer was. We behaalden toen ooit
eens 62 punten. We vormden toen één hechte ben-
de. De ploegmaats, trainers, bestuur en supporters
voelden aan als familie. Mijn periode bij Proven zit
nog fris in het geheugen. Dat ik zo vroeg op het sei-
zoen opnieuw in Proven mag voetballen, voelt raar
aan.»
«Ik kijk er enorm naar uit. Ik ontving al sinds begin
deze week facebookberichten van ‘Coudie’ (doel-
man Alex Coudeville, red.)die na de match een pint
met mij wil drinken. Hoe ik hem zal kloppen? Alex is
een heel goede keeper. Een lijnkeeper met zeer
goede reflexen die bovendien ook een goede coach
is voor zijn defensie. Hopelijk kan ik zijn zwakte,
niet voor publicatie vatbaar, uitbuiten en scoren
tegen hem. Al wil ik mezelf daarvoor niet teveel
druk opleggen.» (BPW)

VOETBAL DERDE PROVINCIALE A
ALEX COUDEVILLE - TSC PROVEN

«‘Timpie’ het scoren beletten»
TSC Proven ontvangt morgen Sparta Dikkebus.
Voor thuisdoelman Alex Coudeville een weer-
zien met zijn ex-ploegmaat en vriend Kris Tim-
perman.
«‘Timpie’ (de bijnaam van Kris Timperman, red.)
voetbalde zeven seizoenen bij Proven», aldus
Coudeville. «Ik hoop dat ik hem morgen het sco-
ren kan beletten. Lukt dat niet, dan moeten wij
gewoon één doelpunt meer scoren. Voor een
doelman is een clean-sheet altijd leuk, maar
winnen is nog veel belangrijker. Iets wat we dit
seizoen al driemaal hebben gedaan. Zoals ook
afgelopen zondag in Ploegsteert. We boekten
een meer dan verdiende zege. Met 10 op 12 voe-
ren we het klassement aan. We vatten onze
thuismatch tegen Dikkebus dan ook met veel
vertrouwen aan. We verloren thuis nog niet en
willen die thuisreputatie alle eer aandoen. Ik ken
de helft van de spelers van Dikkebus, maar meet
Timpie heb ik het meest contact. Alle begrip
trouwens dat hij in het tussenseizoen voor Dik-
kebus koos. Hij kende er de trainer en nogal wat
spelers. Bovendien verhuisde hij naar Wijtscha-
te. De keuze is dan ook snel gemaakt.» (BPW)

CHRISTOPHE NOPPE - SPORT VLAANDEREN-BALOISE

«Nog niet getekend 
bij Arkéa-Samsic»
Derdejaarsprof Christophe Noppe koerst vol-
gend seizoen misschien bij Arkéa-Samsic, de
Franse ploeg van onder meer de Colombiaan
Nairo Quintana en de Franse toppers Warren
Barguil en de snelle Nacer Bouhanni. «Voorlo-
pig is de transfer nog niet rond», aldus Chri-
stophe Noppe. 

«Ik zat samen met die ploeg en hoop dat het in
orde komt. Dat ik al zou hebben getekend, is
voorbarig. Ik heb er alvast goede hoop in. De
eerstkomende dagen weet ik meer. Voor een
volgende afspraak is er nog geen concrete da-
tum. De manager van Arkéa-Samsic nam zelf
contact op. Ik werk zonder manager. Dat ze zelf
contact opnemen, is goed nieuws voor mij. Ik
had een heel goed gesprek. Bij Sport Vlaande-
ren-Baloise ben ik einde contract, maar ik mag
er ook blijven.»
Bij het procontinentale Arkéa-Samsic wordt
ook de naam van Benjamin Declercq uit Izegem
als nieuwkomer genoemd. Ook hij draagt het
shirt van Sport Vlaanderen-Baloise. Christophe
Noppe is toe aan een heel regelmatig seizoen.
In het voorjaar kende hij tegenslag door een
pinkbreuk en een hersenschudding. Nadien
volgden tal van ereplaatsen. De kers op de taart
ontbreekt momenteel nog. Winnen lukte nog
niet.
De 24-jarige Christophe Noppe reed de afgelo-

pen weken de Ronde van Groot-Brittannië en
stond woensdag aan de start van de Omloop van
het Houtland, met aankomst in Lichtervelde.
«Donderdag sta ik aan de start van de Münster-
land Giro in Duitsland en is er dan La Famenne
Ardenne Classic op 6 oktober. Nadien volgen Pa-
rijs-Bourges en Parijs-Tours. Ook de Sluitings-
prijs in Putte-Kapellen halfweg oktober staat
nog op het programma.»
Christophe Noppe groeide op in Boezinge en
woont met zijn vriendin al een paar jaar in Sint-
Eloois-Winkel. Waar op dinsdag 8 oktober de
jaarlijkse Winkel Koerse een hoogdag is. Elk jaar
koerst er daar een beroepsrenner tegen een ...
paard. De plaatselijke prof Christophe Noppe is
dit keer op het volksfeest aan de beurt. De or-
ganisatoren maakten dat woensdagavond be-
kend. Vorig jaar koerste Cameron Vanden-
broucke tegen het paard. (DBEW)

WIELRENNEN PROFS

Christophe Noppe. Foto VdB

VOETBAL
TWEEDE PROVINCIALE B

WARRE VERSTRAETE - SK GELUWE

«Spelen altijd goed in blok en 
de ploeg hangt aan elkaar»
Omwille van het WK wielrennen speelt SK Geluwe de
thuismatch tegen KVK Avelgem al vandaag om 17
uur. 

«Thuis spelen op een zaterdagavond is mits een over-
winning altijd ideaal want dan kunnen we achteraf een
feestje bouwen», lacht doelman Warre Verstraete.
«Wie weet, belanden we nog op de fuif Match Bal van
mijn ex-ploeg KSCT Menen.» Het team van trainer Piet
Moerman is nog ongeslagen en deelt de leidersplaats
met SV Rumbeke en Blauwvoet Otegem. «We spelen
altijd goed in blok, de sfeer is goed en de ploeg hangt
heel goed aan elkaar», somt de goalie de redenen van
het succes op. «Bij onze komende tegenstander ken ik
niet echt iemand. Goed beginnen zal belangrijk zijn.
Met tien op twaalf is het voorlopig leuk. We willen zo
lang mogelijk die eerste nederlaag uitstellen. Het is al-
vast een groot verschil met onze start vorig seizoen.
We stonden toen lang in de rechterkolom en staan nu
gedeeld mee op kop. Als de resultaten blijven komen,
dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Op twee spe-
lers na, doen we het met dezelfde ploeg als vorig sei-
zoen», besluit Verstraete. (DBEW)

VOETBAL SELECTIES
• KVK Westhoek -Spits Diakho (scheur lies) is nog uit. Legname
(hamstrings) en El Hajji (beiden kuit) ook. Beirlaen, Carlier, Ro-
baeys en Sucaet (na kuitblessure) speelden vrijdagavond bij de
beloften. Selectie: Olievier, Lemaire, Kirilov, Da Silva, Petitprez,
Mahieu, Vandermarliere, Himpe, De Sousa, Decock, Demets,
Gantois, Mandi Sahuke, Serpieters en nog twee aan te duiden
spelers. (DBEW)

WIELRENNEN KORT
• Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Baloise) geniet belang-
stelling van het Franse Team Arkéa-Samsic, de ploeg van Frans
kampioen Warren Barguil en de nieuwe formatie van de Colom-
biaan Nairo Quintana.  (FHN)
• Op zaterdag 5 oktober zal Niels Nachtergaele (VDM-Trawo-
bo) in Hooglede zijn laatste wedstrijd rijden. De 32-jarige elite-
renner zonder contract hangt eind dit seizoen de koersfiets aan
de haak. (FHN)

VIERDE PROVINCIALE D

GLENN SAEREMANS - SK RENINGELST

«Doelpunt opdragen aan
Simon Dequeker»
Leermeester Glenn Saeremans won met
SK Reningelst de match tegen zijn leer-
lingen van FC Poperinge B aan wie hij zelf
nog training heeft gegeven. Uitgerekend
Saeremans besliste met een doelpunt en
de 2-0 de match tegen zijn pupillen.
«Een doelpunt dat ik wil opdragen aan
Simon Dequeker, die anderhalf jaar gele-
den besliste om uit het leven te stappen
en aan wie ik, net als die andere jongens
van FC Poperinge B, nog training gaf bij
de U21», aldus Saeremans. «Ik ben Si-
mon nog niet vergeten. Hij was het eer-
ste waar ik aan dacht, toen ik de match in
een definitieve plooi legde. Een goal die
er kwam na een collectieve actie. Vanhee
devieerde een voorzet van Candaele
naar doel, maar de bezoekende keeper
zat er goed tussen. Op mijn rebound had
hij echter geen verhaal.»
«We boekten onze eerste zege van het
seizoen. Een verdiende zege, want wij
waren gretiger dan Poperinge. Komend
tegenstander Houthem zag ik twee we-
ken geleden aan het werk. Ik ben dan ook
een voetbaldier en zes op dagen dagen
met voetbal bezig. Nog een geluk dat
vrouwlief mij hierin steunt.» (BPW)
BRAN RUZ CALLEWAERT - SP. KRUISEKE

«De reeks is sterker
dan vorig seizoen»
Sparta Kruiseke ontvangt morgen VKW
Vleteren. Beide ploegen tellen na vier
speeldagen negen punten. «Na onze
zware nederlaag op VK Dadizele B (liefst
5-1, red.)gaan we ons moeten herpak-
ken», zegt ouderdomsdoken Bran Ruz
Callewaert. 
«Akkoord, we stonden niet voltallig,
maar anderzijds kenden meerdere spe-
lers een offday. De cijfers liegen niet.»
Het team van voorzitter Geert Bossuyt
speelde vorig seizoen de finale van de
eindronde en heeft nu een ruimere kern.
«In vergelijking met vorig seizoen heeft
ons trainersduo meer keuzes», zegt Cal-
lewaert. «Dat is het verschil. Er is meer
concurrentie.» De ex-speler van onder
meer SK Geluwe beleeft bij groen-wit
zijn tweede jeugd. «Op mijn leeftijd zou
ik nog eens willen proeven van de zoete
smaak van de titel», zegt de 36-jarige
Bran Ruz Callewaert. «Dat lukte destijds
in derde provinciale met Geluwe. Het zal
moeilijk zijn want de reeks is sterker dan
vorig seizoen.» Stijn Lernou, Glenn Vuyl-
steke en Anthony Vanderstraeten waren
er zaterdag in Dadizele niet bij en zijn nu
terug beschikbaar. Ewoud Vuylsteke is
geelgeschorst. (DBEW)

BEN MESTDAG (SK VLAMERTINGE) KIJKT EX-PLOEG RC WAREGEM IN DE OGEN

seizoen en versterkte zich met jongens als Denzel
Van Fleteren en Olivier Demaître gevoelig in het
tussenseizoen. Ik verwacht dat RC Waregem op het
einde van het seizoen een eindrondeticket zal be-
machtigen. En wie weet zelfs zal strijden voor de
titel? Voor SK Vlamertinge is dit natuurlijk te hoog
gegrepen. Maar dat wil nog niet zeggen dat we
morgen kansloos zijn tegen Waregem. Al zullen
we dan wel uit een ander vaatje moeten tappen

dan onze match van vorige weekend in WS Lauwe.
We beleefden toen een collectieve off-day. Er zat
geen greintje beleving in onze ploeg. Verliezen in
en tegen WS Lauwe is geen oneer, maar de manier
waarop was dat wel. We zijn het onszelf verplicht
om sportieve revanche te nemen. We bewezen te-
gen Wielsbeke en Boezinge dat we een aardig potje
kunnen voetballen. We moeten terug aanknopen
met het voetbal van toen.»

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE

SK Vlamertinge nestelt zich na vier
speeldagen in de middenmoot van
de rangschikking. De 6 op 6 na ze-
ges tegen SC Wielsbeke en FC Var-
senare werden gevolgd door een 
0 op 6 na nederlagen tegen Boezin-
ge en WS Lauwe. Zondag ontvan-
gen de jongens van Drazen Kukuric
met RC Waregem de ex-ploeg van
Ben Mestdag.

PIET BALCAEN

«Het moet al zo’n acht seizoenen geleden zijn dat
ik er actief was», aldus Ben Mestdag. «RC Waregem
voetbalde toen nog in derde klasse (de huidige
tweede amateurreeks, red.). Sindsdien is er veel
veranderd in RC Waregem. De enige speler met
wie ik in het toenmalige ‘Rassing’ nog heb gevoet-
bald is Denzel Van Fleteren, een kerel met wie ik
toen heel goed overeenkwam. Verder voetbalde ik
ook nog samen met Mathias Deveugele, zij het bij
SC Wielsbeke en niet bij Waregem. Mathias en ik
horen elkaar nog vrij regelmatig. Het wordt een
blij weerzien. Voor het overige is zo goed als alles
veranderd in Waregem. Niet alleen de spelerskern,
maar ook de accommodatie met een vernieuwd
kunstgrasveld en het bestuur. Mijn ex-ploeg doet
het met een 10 op 12 heel goed dit seizoen. Iets wat
mij ook niet verwondert. Wat me wel verwonder-
de was het feit dat ze vorig seizoen in het sukkel-
straatje belandden en zich eigenlijk maar op de
valreep konden handhaven. Waregem trok blijk-
baar de nodige en juiste conclusies uit dit ramp-

Ben Mestdag: «We zijn het onszelf verplicht om sportieve revanche te nemen.» Foto VdB

«Uit een ander vaatje tappen»

EERSTE PROVINCIALE

Jens Pante (E. Wervik): «Wevelgem
vind ik een redelijk complete ploeg»
Vandaag is er voor Eendracht
Wervik de korte verplaatsing
naar SV Wevelgem City. 

«Zondag zag ik hen aan het
werk thuis tegen RC Lauwe (1-1,
red.) », zegt aanvoerder Jens
Pante. «Ik ben gaan kijken met
een paar spelers. Het wordt een
moeilijke match. Wevelgem vind
ik een redelijk complete ploeg.
Ze wonnen nog niet, maar moe-
ten wat geduld hebben. Ze gaan
sowieso punten pakken.»
Bij SV Wevelgem City spelen met
doelman Wouter Deman,
Alexander Masselis, Guillaume
Devacht en Robin Lietaer vier
ex-spelers van de Tabaksploeg.
«Alleen daarom wordt het een

leuke match», aldus Jens Pante.
«We spelen op kunstgras. We
zijn een goed voetballende ploeg
en is dus in ons voordeel.» 
Ondertussen is het eigen veld in
het Viroviosstadion dankzij de
regen flink verbeterd. Het team
van trainer Maxim Vandamme
gaat voor drie zeges op rij. «We
wonnen twee keer, maar ons
spel was niet altijd even goed»,
oordeelt Jans Pante. «In Zedel-
gem speelden we onze zwakste
wedstrijd en zaterdag thuis te-
gen FC Poperinge hadden we het
moeilijk in het eerste halfuur.»
Een mix van beloften en eerste
ploeg verloor deze week met 0-1
een oefenwedstrijd thuis tegen
SC Zonnebeke. (DBEW)

EERSTE PROV.
ZATERDAG 28/09/2019
16:00 Dadizele A - Boezinge
19:00 RC Lauwe - SC B’berge
19:30 Wevelgem-C. A - Wer-
vik
ZONDAG 29/09/2019
15:00 Oostduink. - Anzegem
A
15:00 Oostkamp - WS Lauwe
15:00 Vlamertinge A - RC
Waregem A
15:00 Zedelgem - Varsenare
15:00 Poperinge A - Wielsbe-
ke A

TWEEDE PROV. A
ZATERDAG 28/09/2019
19:00 Merkem Sp. - Eerne-
gem
19:00 Meulebeke - De Haan
19:30 Bredene - Veldegem
19:30 Diksmuide A - VV Tielt
19:30 Damme - Lichterv.
ZONDAG 29/09/2019
15:00 Jabbeke - Heist A
15:00 Kanegem - Snaaskerke
15:00 Kortemark A - Nieuw-
poort A

TWEEDE PROV. B
ZATERDAG 28/09/2019
17:00 Geluwe - Avelgem A
18:00 Otegem - Dottenijs A
18:30 Kom.-Waas - Deerlijk
18:30 Cl. Roeselare - Nieuw-
kerke
ZONDAG 29/09/2019
15:00 Moen - Beveren-L.
15:00 Moorslede - Heestert
15:00 De Ruiter - Rumbeke
15:00 Zonnebeke - Zweve-
gem

DERDE PROV. A
ZATERDAG 28/09/2019
19:00 Houthulst A - Veurne A
19:00 Keiem - Beselare
19:00 Passendale - Staden
19:00 VV Koekelare - Diks-
muide B
ZONDAG 29/09/2019
15:00 De Panne A - Ploeg-
steert
15:00 Geluveld - Brielen
15:00 Proven - Dikkebus
15:00 Zarren - Westrozeb.

DERDE PROV. B
ZATERDAG 28/09/2019
19:00 Sperm.-M’kerke - Beer-
nem A
19:30 HO Oedelem - Lissewe-

ge
ZONDAG 29/09/2019
15:00 Gistel - Ichtegem
15:00 Moerkerke - Zwevezele
B
15:00 St.-Joris - J. Male
15:00 St.-Kruis - Oudenburg
15:00 SK Torhout - D. Brugge
16:00 Loppem - Lombardsij-
de

DERDE PROV. C
ZATERDAG 28/09/2019
19:00 Ingooigem - Hooglede
19:00 Moorsele A - Lendele-
de
19:30 D. Beveren - Emelg.-
Kachtem
ZONDAG 29/09/2019
15:00 Ardooie - Aalbeke
15:00 Gits - Aarsele
15:00 Heule - Dottenijs B
15:00 SV Kortrijk - Bissegem
15:00 Ledegem A - Mandel
United

VIERDE PROV. A
ZATERDAG 28/09/2019
19:30 Westende - Alveringem
ZONDAG 29/09/2019
14:00 Kortemark B - Nieuw-
kap.
15:00 Adinkerke - Langem.-
Poelk.
15:00 Handzame - Houthulst
B
15:00 Jonkershove - Veurne B
15:00 Koksijde - Lo-Reninge

VIERDE PROV. B
ZATERDAG 28/09/2019
19:00 Rudderv. - Heist B
19:00 Zandvoorde - Pittem
19:30 Dudzele - Doomkerke
ZONDAG 29/09/2019
15:00 Dentergem - Zerke-
gem
15:00 Hertsberge - Aartrijke
15:00 Ruiselede - Steenbrug-
ge
15:00 Westkapelle - Wendui-
ne
15:00 Beernem B - E. Brugge

VIERDE PROV. C
ZATERDAG 28/09/2019
18:00 Avelgem B - Helkijn
19:30 Wielsbeke B - Marke
19:30 RC Waregem B - W.
Kortrijk
19:30 SV Ingelmunste - Sta-
segem

ZONDAG 29/09/2019
15:00 Bellegem - Rekkem
15:00 Desselgem - Hulste
15:00 FC Kuurne - Vijve
15:00 Anzegem B - Oostroze-
beke

VIERDE PROV. D
ZATERDAG 28/09/2019
17:00 Vlamertinge B - Moor-
sele B
18:00 Winkel Sp. B - Voorme-
zele
ZONDAG 29/09/2019
14:00 Poperinge B - Hollebe-
ke
15:00 Houthem - Reningelst
15:00 Kruiseke - Vleteren
15:00 Westouter - Ledegem B
15:00 Zillebeke - Dadizele B

EERSTE PROV. VR.
ZONDAG 29/09/2019
13:45 Zonnebeke - Cerkel-
Lad. A
14:15 VV Koekelare - L. Ou-
denb.
14:30 D. Egem B - De Ruiter
14:30 Avelgem A - Heist
15:00 Bredene A - FWD Mer-
kem B
15:00 Staden A - Rudderv. A

TWEEDE PROV. VR.
ZONDAG 29/09/2019
13:00 Desselgem - Houthem
14:30 Sint-Joris - Cerkelladies
B
15:00 Wervik - BS Westhoek
15:00 Wevelgem City - Brie-
len Sport
15:00 Staden B - Ruddervoor-
de B
15:00 Menen Unt. - Dadizele
15:00 Oostrozebeke - Mer-
kem C
17:00 Handzame - RC Harel-
beke B

DERDE PROV. VR.
ZONDAG 29/09/2019
13:00 Staden C - Leffinge
13:30 Avelgem B - RC Harel-
beke C
14:30 DV Kortrijk - Bredene B
14:30 FC Gullegem - Ouden-
burg
15:00 Egem D - Veurne
15:00 Rumbeke - BS West-
hoek B
16:00 Avelgem C - De Haan

PROVINCIALE VOETBALKALENDER


