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b Maar een vreemd manoeuvre waar-
bij beide renners even in elkaar haak-
ten, maakte een einde aan de vlucht, 
waardoor andere favorieten als Timo-
thy Dupont en Baptiste Planckaert op-
nieuw konden aanpikken.

“Het was een stom voorval. Ik wist
dat ik een bocht moest aansnijden,
maar deed dat op een foutieve wijze,
waardoor Wout verplicht was voet
aan de grond te zetten. Ik ben blij dat
het toch nog goed gekomen is met
hem en het weinig of geen invloed op
het resultaat heeft gehad.”

Op het moment van dat akkefietje
hadden de twee Kempenaars op een
kleine twintig kilometer van de finish
een bonus van 25 seconden op de di-
recte achtervolgers en leek de wed-
strijd gereden. “Mocht dit niet ge-
beurd zijn, dan waren we voorop ge-
bleven. Daar ben ik van overtuigd.
Maar deze Van Aert was niet te klop-
pen. Tweede worden was het hoogst
haalbare”, zegt Steels, die nog even
alleen voorop reed, maar de achter-
volgers op vijftien kilometer voor de
finish terug zag aansluiten.

“Op het moment dat ik alleen viel,
wist ik dat het voorbij was. Ik ben dan
op reserve gaan rijden en hoopte de
anderen nog wat aan het werk te zet-
ten, zodat ploegmaat Tim Declercq
zich nog kon sparen.”

Onverwachts op podium
Dat Steels uiteindelijk toch op het

podium kwam, had de man uit Wes-

terlo, onlangs verhuisd naar zijn grote
liefde in het West-Vlaamse Meulebe-
ke, duidelijk niet verwacht. “Ik zat 
volledig stuk en had me al neergelegd
bij de zevende plaats. Zonder al te
veel ambitie draaide ik als zesde man
de laatste rechte lijn op. Echt spurten
was het niet meer. Ik kwam nauwe-
lijks van mijn zadel en remonteerde 
tot mijn grote verbazing - op Dupont
na - alle anderen.” 

“Met deze derde plaats kan ik vrede
nemen. Dit soort wedstrijden, waarin
er amper kans tot verpozen is, liegt
niet. Iedereen gaat voluit van het be-
gin tot het einde en zit bij de finish te-
gen de limiet. Dat was hier wel duide-
lijk. Dit zijn toch wel de wedstrijden 
die me liggen en waar ik me goed bij
voel. Wedstrijden die niet echt te con-
troleren zijn. Daar houd ik wel van, al
hoeft het nu ook weer niet iedere
week van dat te zijn.”

“Ik had me al neergelegd 
bij de zevende plaats”
Stijn Steels reed een dijk van een 
Schaal Sels. Hij pikte alert zijn 
wagonnetje aan toen de 
favorieten op zestig kilometer 
van het einde in de aanval 
trokken. Twintig kilometer voor 
de finish leek hij met Wout van 
Aert op weg naar een duel om de 
zege. 

Stijn Steels ziet sterke wedstrijd beloond met derde stek

MARCEL BERNAERTS

Stijn Steels 
(links): “Dit 
soort wedstrij
den liggen me 
wel.” FOTO SMB
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Hidde Van Veenendaal wint solo

b Bijna zestig vertrekkers kleurden de
nieuwelingenwedstrijd in het kader
van Rijkevorsel Leeft. Wellicht door 
de extreme warmte haalden meer dan

twintig renners niet het einde van de
wedstrijd. De hoge temperaturen
zorgden er meteen ook voor dat de 
wedstrijd lang gesloten bleef, tot er
een kopgroep werd gevormd van acht
renners. Zij reden een voorsprong bij 
elkaar van meer dan een minuut.
Brent Seels, Seppe Coveliers, Ruben
Debreyne, Stef Scharre, Vincent Van
Hemelen, Antoine Cloux en de Neder-
landers Hidde Van Veenendaal en Ste-
fan Zagers streden voor de overwin-

ning. In de kopgroep bleek de Neder-
lander Van Veenendaal de sterkste, hij
reed in de slotfase weg van zijn mede-
vluchters. Debreyne werd tweede op 
vijftien seconden, Coveliers won de
spurt om de derde plaats, voor Cloux
en Kastelse Durver Brent Seels. 

In de sprint van het peloton was ook
een Nederlander de sterkste. Kars Ten
Boske haalde het voor de negende
plaats voor Stippelmans, Van de Put
en Vanhees. (edle)

De Nederlander Hidde Van 
Veenendaal won zaterdag op 
overtuigende wijze de 
nieuwelingenkoers in Rijkevorsel. 
Hij ontdeed zich in de slotfase 
van zijn medevluchters en haalde 
het met een mooie bonus.

  NIEUWELINGEN RIJKEVORSEL  

b Bart Govaerts (TC Zevenbergen in Lier) ondervond nau-
welijks weerstand op TC Ter Linden in Edegem (Het 
Nieuwsblad Criterium). Maar dat hij in de finale Michael
Geerts, de absolute favoriet in zijn thuishaven, met 6-1 en
6-4 een pak voor de broek zou geven, had wellicht nie-
mand verwacht. Op het middaguur had Govaerts in Turn-
hout nauwelijks een spaander heel gelaten van zijn inter-
clubmaat Mats Uytterhoeven: 6-1 en 6-2.

“Ruim een week geleden deed ik veel vertrouwen op op
het vijfsterrentornooi van de stad Antwerpen. Daar ver-
sloeg ik A-spelers als Philip de Vetter en Stijn Meulemans.
Die lijn trok in Turnhout en Edegem door. Ik was aange-
naam verrast dat ik, ondanks de hitte en de opeenvolging
van wedstrijden, geen moment een teken van verzwakking
toonde.”

Of Govaerts niet stilaan opnieuw internationale ambities
heeft? “Toch niet. Ik heb genoten van mijn internationale
avonturen, maar nu combineer ik tennis met een interes-
sante job. Deze sport is voor mij de perfecte hobby. Leuk
detail: Ik was nog een tijdje de coach van Michael Geerts
bij de VTV.”

Vicky Van De Peer kon de krachttoer van Govaerts niet
herhalen. Ze verloor op Ter Linden van A-speelster Justine
De Sutter met 6-2, 3-6 en 3-6. In haar tweede finale op Den
Bremt won de speelster van TC Heiveld de eerste set met
6-2 van Charlotte Swaans. In set twee gaf Swaans bij een
0-4 achterstand op.

Zonder Greet Minnen, Elyne Boeykens, Morgane Mi-
chiels en Eliessa Vanlangendonck, was TC Forest Hills in
de eindronde van de interclub in eerste nationale niet op-
gewassen tegen TC Diest. (bdh)

Bart Govaerts wint op 
Den Bremt en Ter Linden
Bart Govaerts (28) was de man van het weekend. Op 
het Belgian Circuittornooi van Den Bremt in 
Turnhout telde hij ploegmaat Mats Uytterhoeven 
uit. Enkele uren later verraste hij Michael Geerts op 
Ter Linden in Edegem.

Tennis

 TENNIS  

ITF TSUKUBA 
Greet Minnen 
Greet Minnen (WTA 289) verloor in de finale van het 
25.000 dollartornooi in het Japanse Tsukuba van de 23ja
rige Thaise Peangtarn Plipuech (WTA 324). Setstanden: 
46 en 06. Deze week is Minnen aan de slag op een ander 
25.000 dollartornooi in Japan, dat van Noto. (bdh)
ITF WANFERCEEBAULET 
Magali Kempen 
Magali Kempen en haar Franse dubbelpartner Manon Ar
cangioli wonnen de dubbelfinale op het 10.000 dollartor
nooi in het Waalse WanferceeBaulet. Ze haalden het met 
62 en 60 van de zussen Anastasia en Victoria Smirnova. 
(bdh)

 VOETBAL  
1STE AMATEURKLASSE 
Spits Bangoura naar Geel 
ASV Geel verzekerde zich van de diensten van Yadi Ban
goura (19, 1m86). De diepe spits speelde vorig jaar voor 
Tienen en scoorde 13 keer. Hij bleek zonder ploeg te zitten 
en volgde trainer Hayen naar Geel. Bangoura maakte in 
SintElooisWinkel wel deel uit van de wedstrijdkern van 
ASV, maar kwam niet in actie. (make)
3DE PROVINCIALE 
Kasterlee 
Doelman Maarten Voordeckers zette zaterdag zijn handte
kening onder een contract bij Kasterlee. De goalie was het 
laatst actief bij Aarschot. (af) 
Poppel 
Bo Mateusen was zaterdag de pineut. In de openings
match op Kasterlee moest hij al na drie minuten van het 
veld met een verrekking. Zijn vervanger Rob Van Tilborg 
liep 25 minuten later een voetblessure op. (af)

 VROUWENVOETBAL 
Nieuwe coach voor Weelde 
Het vrouwenteam van Weelde heeft net voor de start van 
de competitie een nieuwe coach gevonden. De ploeg staat 
voortaan onder de sportieve leiding van Tom Rombouts, 
die vroeger onder meer actief was bij De Kempen. (af)

 ZAALVOETBAL  
VRIENDSCHAPPELIJK 
Noorderwijk 
Noorderwijk versloeg de Limburgse tweedenationaler 
Lummen in een oefenwedstrijd met 14. Doelpunten van 
Ajouaou (2x), Kherouach en El Attabi. (bdh)


